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BAN THƯỜNG TRỰC, BAN CHẤP HÀNH VACPA
HỌP THƯỜNG KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 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 sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, Kế hoạch hoạt động VACPA 6 tháng cuối năm 2022,
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã được soát xét, Báo cáo của Ban Kiểm tra. BTT và BCH VACPA
đã đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần làm việc khẩn trương của văn phòng VACPA để hoàn thành các công
việc đặt ra trong bối cảnh 3 tháng đầu năm 2022 dịch Covid-19 và nguồn nhân lực của Hội còn ít. Đồng
thời, BTT và BCH VACPA cũng đánh giá báo cáo của Ban Kiểm tra đã đưa ra các đánh giá mang tính khái
quát cao, phân tích rõ ưu, nhược điểm, cùng các khuyến nghị cụ thể giúp Văn phòng cải thiện hoạt động hiệu
quả hơn.

Trong 02 (hai) ngày 28-29/07/2022, 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 06 - 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 23 Ủy viên Ban
Chấp hành và Trưởng Ban Kiểm tra của VACPA.

Bên cạnh đó, BTT và BCH đã thảo luận thêm các vấn đề tuyển dụng bổ sung nhân lực chuyên môn và hành
chính cho văn phòng để đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội; Kế hoạch sửa đổi một số quy chế của Hội để
phù hợp với thực tế hoạt động; Đặc biệt, BCH, BTT đã quan tâm đến triển khai nhiệm vụ kiểm soát chất
lượng hội viên theo cách thức thích hợp với đặc điểm của VACPA, phù hợp với điều kiện của Việt Nam,
nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của hội viên, trong đó quan tâm đến hội
viên tổ chức là doanh nghiệp kiểm toán nhỏ và vừa.
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BAN KIỂM TRA VACPA LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG VACPA VỀ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Về phía VACPA có TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ
tịch phụ trách chuyên môn, cán bộ phụ trách 2 văn phòng và một số cán bộ, nhân viên đại diện cho các bộ
phận của 2 Văn phòng VACPA. Về phía Ban kiểm tra VACPA có sự tham dự đầy đủ của Ông Đàm Xuân
Lâm - Trưởng Ban Kiểm tra và các thành viên của Ban Kiểm tra.

Theo kế hoạch định kỳ, trong 2 ngày 18/7/2022 và 19/7/2022, Ban kiểm tra của Hội kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam (VACPA) đã có buổi làm việc trực tiếp tại văn phòng của Hội (gồm Văn phòng Hà Nội và Văn phòng
đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh), đồng thời kết nối trực tuyến 2 đầu cầu truyền hình với lãnh đạo và cán bộ, nhân
viên VACPA để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022, nhằm phục vụ cho kỳ họp của Ban Thường
trực, Ban Chấp hành VACPA vào cuối tháng 7/2022. 

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả hoạt động 6 tháng đầu
năm 2022, trong đó nhấn mạnh những công việc nổi bật đã hoàn thành, những cố gắng của văn phòng trong
các hoạt động đào tạo, chuyên môn, đối ngoại, hội viên…Đồng thời, Văn phòng đã báo cáo các việc chưa
hoàn thành và các khó khăn trong quá trình hoạt động.

Sau cuộc họp, theo phân công công việc, từng thành viên Ban Kiểm tra đã làm việc trực tiếp và trực tuyến
với các cán bộ văn phòng Hội để trao đổi cụ thể tình hình thực hiện và đánh giá đầy đủ kết quả đã đạt được
trong 6 tháng đầu năm 2022, trên cơ sở đó có những đề xuất để hoạt động của Hội hiệu quả hơn và hoàn
thành tốt kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 đề ra.
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VACPA BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG 
“CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN”

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Ngày 27/06/2022, VACPA đã tổ chức cuộc họp lần thứ nhất Tổ xây dựng 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. Trên cơ
sở các nội dung đã thống nhất tại cuộc họp Tổ xây dựng ngày 27/06/2022, VACPA đã hoàn thiện Kế hoạch
triển khai xây dựng CTKTM-BCTC Tập đoàn và gửi Công văn số 256-2022/VACPA ngày 21/07/2022 tới
các đơn vị có cử nhân sự tham gia Tổ xây dựng và thành viên Tổ xây dựng.

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn VACPA năm 2022, để triển khai việc xây dựng chương trình kiểm
toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) tập đoàn (CTKTM-BCTC Tập đoàn), sau khi nhận được thông
tin về việc cử nhân sự tham gia của các đơn vị liên quan, Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) đã ban hành Quyết định số 177-2022/VACPA ngày 25/05/2022 về việc thành lập “Tổ xây dựng
Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính Tập đoàn” (sau đây gọi là “Tổ xây dựng”).

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./.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Kế hoạch triển khai xây dựng CTKTM-BCTC Tập đoàn, Quý đọc giả vui
lòng xem tệp tin (file) đính kèm tại đây

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9506
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VACPA GỬI XIN Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VSA) 315
- XÁC ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CÓ SAI SÓT TRỌNG YẾU

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Để triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022), VACPA
đã thực hiện theo quy trình nghiên cứu, soạn thảo do Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 443/QĐ-
BTC ngày 01/03/2010 về Quy trình xây dựng, ban hành và công bố VSA, cụ thể như sau:
- Ban nghiên cứu, soạn thảo Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA) theo Quyết
định số 269-2021/VACPA ngày 07/06/2021 của Chủ tịch VACPA, bao gồm 70 thành viên được cử từ Bộ
Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán; Vụ Pháp chế), 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),
các trường đại học và VACPA;

Thực hiện kế hoạch hoạt động chuyên môn của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) năm
2022 về việc biên soạn và trình Bộ Tài chính ban hành “Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) 315 - Xác
định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu” (sau đây gọi tắt là “VSA 315 (Soạn thảo năm 2022)”), từ
tháng 01/2022 đến tháng 06/2022, VACPA đã triển khai các công việc liên quan đến nghiên cứu, soạn
thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022).

- Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA triển khai các công việc:
(1) Các thành viên Nhóm 2 (Nhóm phụ trách soạn thảo VSA 315) rà soát, sửa trực tiếp và góp ý chi tiết về
VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) dựa trên bản dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) do Ban Chuyên môn
VACPA dịch và biên soạn;
(2) Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Nhóm 2, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tổng hợp các vấn đề
còn có ý kiến khác nhau và tổ chức các cuộc họp Nhóm 2 để thảo luận chi tiết. Sau khi hoàn thiện dự thảo
theo kết quả họp Nhóm 2, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA tiếp tục xin ý kiến về các vấn đề của VSA 315
(Soạn thảo năm 2022).

Đến nay, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm
2022) để xin ý kiến của lãnh đạo các công ty kiểm toán và các bên liên quan.
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Mọi ý kiến góp ý cho dự thảo, vui lòng gửi về VACPA bằng các hình thức:
1) Trả lời trực tiếp vào Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau;
2) Sửa trực tiếp trên tệp tin (file mềm) của dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) dưới dạng
track changes/highlight/comment.

Chi tiết Công văn gửi xin ý kiến, vui lòng xem tại đây 

Để tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bên liên quan và hoàn thiện dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022)
trước khi trình Bộ Tài chính, VACPA tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các DNKiT và các bên liên quan dưới
các hình thức gồm: (i) Gửi công văn (bản cứng và bản mềm qua thư điện tử (email)) xin ý kiến; (ii) Đăng
trang thông tin điện tử (website) của VACPA; (iii) Hội thảo để lấy ý kiến của các DNKiT và các bên liên
quan trong thời gian tới.

Thông qua các cuộc họp và xin ý kiến, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã thống nhất được những nội dung
cơ bản trong VSA 315 (Soạn thảo năm 2022). Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến khác nhau về một số vấn đề
trong quá trình soạn thảo.

(iii) Một số nội dung liên quan đến khuôn khổ về lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC) được áp
dụng tại Việt Nam (như “Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định
pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC”), dự thảo đang giữ nguyên theo VSA hiện hành
do Bộ Tài chính đang trong quá trình triển khai Đề án áp dụng chuẩn mực BCTC tại Việt Nam (theo
Quyết định số 345/2020/QĐ-BTC ngày 16/03/2020).

(i) Tuân thủ cao nhất Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế (ISA) về đánh số hiệu, kết cấu, nội dung chuẩn
mực, cách phân loại, nhóm chuẩn mực… Đối với các nội dung cần phải thay đổi so với ISA cho phù
hợp với điều kiện, văn bản pháp luật Việt Nam, dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) để dưới dạng
in nghiêng;
(ii) Sử dụng thống nhất, xuyên suốt toàn bộ hệ thống chuẩn mực các nhóm từ ngữ nhằm bảo đảm phù
hợp với Hệ thống 37 VSA đợt 1, 10 chuẩn mực Việt Nam đợt 2 (nếu nội dung tiếng Anh không thay
đổi), 29 VSA biên soạn năm 2020 và năm 2021 và pháp luật kế toán, kiểm toán hiện hành (khi thích
hợp);

Trong quá trình thực hiện, Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA đã tuân thủ các nguyên tắc xây dựng được quy
định trong Quyết định số 443/QĐ-BTC, bao gồm:

+ Các ý kiến đóng góp, Ông/Bà vui lòng gửi về bộ phận chuyên môn VACPA trước ngày
20/08/2022 theo địa chỉ:

+ Mọi thông tin liên lạc, xin vui lòng liên hệ: chị Nguyễn Thị Thu Trang - cán bộ chuyên môn -
Văn phòng VACPA Hà Nội (email: nguyenthithutrang@vacpa.org.vn; Điện thoại di động: 0975
945 613; Điện thoại cố định 02439 724 334 (máy lẻ 106)).

- Theo hình thức gửi trực tiếp bằng công văn:
Văn phòng Hà Nội – Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Phòng 303 – Tòa nhà Dự án – Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Theo hình thức gửi tệp tin (file mềm) đến thư điện tử (email):
banchuyenmon@vacpa.org.vn

VACPA rất mong nhận được ý kiến của Ông/Bà về dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022).

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9495
http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9495
mailto:nguyenthithutrang@vacpa.org.vn
mailto:nguyenthithutrang@vacpa.org.vn


Các trao đổi, thắc mắc và kiến nghị về tiêu chuẩn và danh sách Hội viên
cao cấp, Quý hội viên/ Doanh nghiệp vui lòng liên hệ tới Ban Hội viên:
• Email: banhoivien@vacpa.org.vn
• Hotline: 0816.766.966 / Chị Trần Phương Trang
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ĐỀ CỬ HỘI VIÊN CAO CẤP VACPA NĂM 2022

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Ngày 08/07/2022, VACPA đã gửi Công văn số 236 -2022/VACPA đến các Hội viên cá nhân, Hội viên tập
thể và các doanh nghiệp kiểm toán và tư vấn tài chính về việc gửi danh sách đề cử HVCC năm 2022 về Hội
đồng xét duyệt VACPA với các tiêu chuẩn Hội viên cao cấp quy định trong Quy chế Hội viên VACPA, cụ
thể như sau:

Để ghi nhận, vinh danh các Hội viên có nhiều đóng góp cho sự phát triển
của VACPA cũng như nghề nghiệp kế toán - kiểm toán, hàng năm,
VACPA thực hiện việc xét duyệt và tổ chức lễ vinh danh Hội viên cao
cấp (HVCC). Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19
trong 2 năm 2020 và 2021, việc tổ chức lễ vinh danh Hội viên cao cấp
của 2 năm này chưa được thực hiện. Do vậy, VACPA sẽ kết hợp việc xét
duyệt HVCC của năm 2022 và tổ chức lễ vinh danh hội viên cao cấp của
3 năm 2020, 2021, 2022 vào cùng thời điểm năm 2022. 

1) Là Hội viên chính thức của VACPA từ 10 năm trở lên;

5) Không bị vi phạm kỷ luật của Bộ Tài chính và VACPA.

2) Có kinh nghiệm hành nghề tại các doanh nghiệp kiểm toán từ 15 năm trở lên;
3) Hiện tại đang giữ các chức vụ tại doanh nghiệp kiểm toán: Chủ tịch/Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc/Giám
đốc, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Trưởng phòng kiểm toán của các doanh
nghiệp không bị xếp loại kiểm tra chất lượng ở mức yếu kém hoặc không đạt yêu cầu;
4) Có đóng góp tích cực cho hoạt động của VACPA và ngành nghề: có Bằng khen từ cấp Bộ trở lên trong
lĩnh vực nghề nghiệp (ví dụ: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính);

Chi tiết nội dung Công số 236 -2022/VACPA ngày 08/07/2022, vui lòng xem tại đây.
Theo đó, đến cuối tháng 7/2022, VACPA đã nhận được các văn bản đề cử danh sách hội viên cao cấp từ một
số doanh nghiệp kiểm toán. Trên cơ sở danh sách đề cử nhận được, VACPA sẽ thực hiện rà soát, xin ý kiến
bên có liên quan và trình Hội đồng xét duyệt HVCC VACPA để thông báo đến hội viên và tổ chức lễ vinh
danh dự kiến vào cuối quý III, đầu quý IV năm 2022.

HỘI VIÊN CAO CẤPHỘI VIÊN CAO CẤPHỘI VIÊN CAO CẤP

mailto:banhoivien@vacpa.org.vn
https://forms.gle/4H38ud9g5J9bFU5A9
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VACPA TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO MIỄN PHÍ (ĐƯỢC TÍNH GIỜ CẬP NHẬT
KIẾN THỨC) DÀNH CHO HỘI VIÊN

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Trong tháng 7/2022, bên cạnh việc tiếp tục tổ chức 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 để đáp ứng nhu cầu học tập, nâng
cao kiến thức và đăng ký hành nghề kiểm toán, kế toán năm 2023, ngày 26/7/2022, VACPA đã tổ chức 01
buổi học miễn phí (được tính giờ cập nhật kiến thức) dành cho Hội viên của VACPA để gia tăng quyền lợi cho
hội viên. Buổi học miễn phí được thiết kế trong lớp học cập nhật số 36AB - 2022 với nội dung về “Mô hình
tài chính và ứng dụng trong hoạch định chiến lược và đầu tư”. Với chủ đề mới này, các hội viên đã được diễn
giả chia sẻ các mô hình tài chính, cách xây dựng và tính ứng dụng của các mô hình tài chính này trong hoạt
động kinh doanh của từng doanh nghiệp, giúp mở rộng kiến thức về các lĩnh vực có tính hỗ trợ cho công việc
kiểm toán, kế toán của hội viên. Buổi học đã có sự tham gia của gần 200 hội viên, học viên và nhận được phản
hồi, đánh giá tích cực.

Như vậy, bên cạnh phối hợp tổ chức các hội nghị với cơ quan quản lý nhà nước như Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước, Bộ Tài chính để đáp ứng nguyên vọng, giải đáp các vướng mắc cho hội viên cũng như các hội
thảo chuyên môn giới thiệu, trao tặng sách, sản phẩm chuyên môn miễn phí cho hội viên trong các tháng đầu
năm, VACPA sẽ tiếp tục tổ chức thêm các lớp học, tọa đàm miễn phí cho hội viên trong thời gian tới, để
nâng cao và thể hiện sự khác biệt về quyền lợi cho các hội viên VACPA.



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA
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VACPA THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT VỀ ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC
THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN NĂM 2022

Nhằm có cơ sở báo cáo Bộ Tài chính về công tác tổ chức và lợi ích của các lớp cập nhật kiến thức (CNKT) trực
tuyến để tiếp tục xin chấp thuận tổ chức CNKT trực tuyến cho năm 2023 và các năm tiếp theo, và để nâng cao
chất lượng đào tạo của hoạt động đào tạo CNKT trực tuyến, ngày 22/7/2022 VACPA đã thực hiện gửi Phiếu
khảo sát xin ý kiến của hội viên và học viên qua email, đồng thời xin ý kiến trực tiếp tại các lớp cập nhật kiến
thức nhằm tổng hợp đầy đủ, phản ánh đại diện ý kiến, đề xuất của kiểm toán viên, kế toán viên. Nội dung khảo
sát tập trung về chất lượng nội dung chuyên đề, chất lượng kỹ thuật tin học, thái độ hỗ trợ phục vụ, tính cần
thiết và lợi ích của các lớp học CNKT trực tuyến, các khuyến nghị để nâng cao chất tổ chức các lớp CNKT theo
hình thức trực tuyến,…

Trên cơ sở các ý kiến nhận được, VACPA sẽ tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính để xin chấp thuận các hình
thức tổ chức lớp CNKT trong năm tiếp theo. VACPA cũng mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của hội
viên và học viên để trên cơ sở đó, hoàn thiện công tác tổ chức hoạt động đào tạo ngày càng tốt hơn, đáp ứng
được yêu cầu của học viên, thúc đẩy sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán cả về kiến
thức, kỹ năng phục vụ cho công việc.
Chi tiết Phiếu khảo sát ý kiến đánh giá về lớp học CNKT trực tuyến, vui lòng xem tại đây

https://forms.gle/hHS64xdC6qEbb7VY6
https://forms.gle/hHS64xdC6qEbb7VY6


Trường hợp có các vấn đề thắc mắc, cần hỗ trợ, hội viên và học viên có thể phản hồi cho 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).

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA
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VACPA RÀ SOÁT, THÔNG BÁO GIỜ HỌC CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2022
ĐẾN HỘI VIÊN, HỌC VIÊN
Để chuẩn bị cho việc báo cáo Bộ Tài chính về giờ cập nhật kiến thức (CNKT) năm 2022, phục vụ việc đăng ký
hành nghề năm 2023, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời cho các học viên về số giờ học CNKT giúp học
viên có kế hoạch học bổ sung cho đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định trước thời hạn cuối là ngày 15/8,
trong thời gian qua, VACPA đã liên tục thực hiện gửi thư điện tử (email) tới từng học viên, hội viên đã tham
gia học các lớp cập nhật kiến thức năm 2022 tại VACPA, cụ thể: Lần thứ 1 ngày 28/06/2022 gửi email lưu ý
học viên vào website của VACPA để rà soát thông tin về số giờ CNKT; Lần 2 ngày 19/7/2022 gửi email thông
báo chi tiết số giờ CNKT của học viên đến lớp CNKT gần nhất, trong đó có tách ra theo yêu cầu đăng ký hành
nghề kiểm toán và yêu cầu đăng ký hành nghề kế toán cũng như phân loại cơ cấu giờ theo quy định để học viên
nắm được thông tin, cũng như rà soát lại đảm bảo tính chính xác, đầy đủ; Lần 3 ngày 29/7/2022 gửi email và
gọi điện thoại đến các kiểm toán viên, kế toán viên đang thiếu giờ CNKT theo quy định nhằm được đăng ký
hành nghề để lưu ý sắp xếp thời gian học bổ sung kịp thời.

Công việc này nhằm giúp hội viên, học viên tránh vi phạm các quy định liên quan đến đăng ký hành nghề và
gia tăng quyền lợi, sự quan tâm, hỗ trợ cho các kiểm toán viên, kế toán viên đăng ký học cập nhật kiến thức tại
VACPA. Đồng thời căn cứ trên số lượng các kiểm toán viên, kế toán viên đang bị thiếu giờ, VACPA sẽ tổ chức
các lớp CNKT cuối cùng của mùa CNKT năm 2022 để đáp ứng, hỗ trợ học viên.



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

VACPA KHAI GIẢNG LỚP ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN TẠI ĐÀ NẴNG
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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 Đà Nẵng gồm 7 môn học trong thời gian từ ngày 23/7/2022 đến 16/10/2022 ngoài giờ hành
chính (vào Thứ 7, Chủ Nhật và các buổi tối trong tuần).

Ngày 23/7/2022, Ông Phan Xuân Vạn - Ủy viên Ban chấp hành Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 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 Đà Nẵng. Môn học mở đầu là môn Thuế và quản lý thuế nâng cao do
PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hoài - Trưởng Bộ môn Thuế - 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.

Việc VACPA duy trì mở lớp ôn thi tại Đà Nẵng
đã giúp cho các học viên tại khu vực miền Trung
có điều kiện được học tập thuận lợi và hiệu quả
với những giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong
việc giảng dạy và hướng dẫn ôn thi. VACPA đã
cung cấp tài liệu học đầy đủ kèm theo đề thi mẫu
các môn của một số năm gần nhất; 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.



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA  VACPA

VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA HỌC 
“THỰC HÀNH KIỂM TOÁN THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU”
DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

1 1

Tiếp nối chương trình đào tạo thực hành kiểm toán hàng năm cho sinh viên năm thứ 3, 4 chuyên ngành kế
toán, kiểm toán, từ ngày 15/7/2022 đến ngày 4/8/2022, 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” tại Hà Nội
cho sinh viên năm thứ 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán của Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Khóa đào tạo này giúp sinh viên được tiếp cận thực tế nghề nghiệp và thực hành các kỹ năng cần thiết khi vào
làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán, từ đó giúp nâng cao khả năng thực hành và chất lượng nguồn nhân lực
đầu vào cho doanh nghiệp kiểm toán.
Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS. Hà Thị Ngọc Hà – Phó Chủ tịch VACPA, ThS. Hoàng Thị Nga - Phó
Trưởng văn phòng VACPA Hà Nội và các cán bộ chuyên môn của VACPA là những người có nhiều năm
công tác trong ngành kiểm toán và 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. Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo, VACPA và các giảng viên
của VACPA đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp và sự ghi nhận chuyên môn cao từ các trường Đại học, các
doanh nghiệp kiểm toán trên cả nước.

Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ gồm 2- 3 học
viên/nhóm để triển khai hiệu quả cách làm việc theo nhóm,
đồng thời, đều có giảng viên thường xuyên hỗ trợ, trả lời
hướng dẫn cho các học viên. Bên cạnh việc cập nhật các
thông tin về nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam
hiện nay và chia sẻ, trao đổi các kỹ năng quan trọng, cần
thiết để làm việc trong doanh nghiệp kiểm toán, nội dung
khóa học đã tập trung hướng dẫn cho học viên cách thức và
trình tự thực hiện các thủ tục kiểm toán cụ thể, các kỹ thuật
kiểm toán, kỹ năng ghi chép, sắp xếp, lưu trữ giấy tờ làm
việc, tổ chức hồ sơ kiểm toán... đúng với nghĩa cầm tay chỉ
việc trên các mẫu giấy tờ, chứng từ, số liệu thực tế của đơn
vị được kiểm toán. Các học viên được trực tiếp sử dụng bộ
hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và sẽ được
tham gia chương trình Job tour tại doanh nghiệp kiểm toán
hàng đầu Việt Nam. 

Kết thúc khóa học, sinh viên làm bài kiểm tra đạt yêu cầu sẽ
được VACPA cấp “Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào
tạo thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu”.
Đây cũng chính là điểm cộng khi nộp hồ sơ ứng tuyển vào
các doanh nghiệp kiểm toán do hơn 90% các doanh nghiệp
kiểm toán tại Việt Nam đang áp dụng Chương trình kiểm
toán mẫu do VACPA ban hành.

Với mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán có chất lượng cao, hỗ trợ các Hội viên tổ
chức VACPA, các doanh nghiệp kiểm toán nói riêng và ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam nói chung,
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 linh hoạt, phù hợp
với đặc trưng, tính chất riêng của từng trường Đại học, từng đơn vị và tin tưởng rằng các lớp học thực hành sẽ
đạt được hiệu quả cao, thiết thực và hữu ích cho sinh viên, trường Đại học và Hội viên tổ chức, doanh nghiệp
kiểm toán trên cả nước.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hải - Khoa Kế toán Kiểm toán,
ĐH Quốc gia Hà Nội tặng hoa và cảm ơn sự hợp tác

của VACPA



Có thể nói, đây là sự kết nối, phối hợp chặt chẽ giữa 3 bên liên quan gồm Tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp
sử dụng lao động là Hội viên tổ chức của VACPA và cơ sở đào tạo là Học viện Tài chính và các trường đại
học nhằm hướng đến mục tiêu chung là phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghề nghiệp kế
toán, kiểm toán. VACPA mong muốn sẽ nhận được đăng ký tham gia của nhiều Hội viên tổ chức để lan tỏa
vài trò, hình ảnh của các doanh nghiệp kiểm toán và để chương trình trở nên sinh động, đa dạng. Các chương
trình này sẽ được duy trì thực hiên hàng năm cũng như là cơ sở để nhân rộng chương trình tương tự đối với
các trường Đại học khác trên cả nước.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

VACPA MỜI HỘI VIÊN TỔ CHỨC THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA
VACPA VÀ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
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Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác năm 2022 với Học viện Tài chính và tăng cường kết nối với các
trường Đại học khác trên cả nước nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, hiểu biết thực tế cho sinh viên ngành kế
toán- kiểm toán, tài chính và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho nghề nghiệp, Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ đồng chủ trì với Học viện Tài chính tổ chức một số chương trình dành cho
sinh viên của Học viện Tài chính và một số trường Đại học trong năm 2022, với số lượng dự kiến khoảng
2.000 - 2500 sinh viên dựa vào từng chủ đề. Theo đó, ngày 29/7/2022 VACPA đã gửi thư mời đến các Hội
viên tổ chức của VACPA để cùng tham gia đồng hành trong 03 chương trình gồm (1) Tuần lễ sinh viên với
hội nhập kế toán, kiểm toán, tài chính (lần thứ nhất) với nội dung chia sẻ với sinh viên về xu hướng hội nhập;
cơ hội việc làm trong các doanh nghiệp FDI, Big 4; cơ hội xuất khẩu dịch vụ kế toán, kiểm toán; học tập và
làm việc ở nước ngoài; (2) Tuần lễ kĩ năng mềm và tiếp cận thực tế cho sinh viên (lần thứ 2) với nội dungchia
sẻ với sinh viên về kinh nghiệm thực tiễn, thông tin ngành nghề và huấn luyện kỹ năng cho sinh viên; (3)
Ngày hội tuyển dụng dành cho sinh viên với nội dung các doanh nghiệp kiểm toán giới thiệu về công ty và
nhu cầu tuyển thực tập sinh, tuyển dụng trợ lý kiểm toán, tư vấn thuế...

Thời gian để Hội viên tổ chức của VACPA đăng ký tham gia đồng hành cùng chương trình và cử nhân sự phù
hợp với vai trò diễn giả tại các buổi chia sẻ là trước ngày 19/8/2022. 

Quý Hội viên vui lòng xem link đăng ký tham gia tại đây

https://forms.gle/4H38ud9g5J9bFU5A9


HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

VACPA TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ VACPA FOOTBALL CUP NĂM 2022
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Nhằm phát huy thành công của giải bóng đá VACPA
Football Cup hàng năm, khuyến khích tinh thần thể thao của
các hội viên, kiểm toán viên và tăng cường giao lưu giữa các
công ty kiểm toán; đồng thời tạo ra sân chơi cho các kiểm
toán viên sau một mùa kiểm toán căng thẳng, Hội Kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tổ chức giải bóng đá
“VACPA Football Cup 2022” tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh, dự kiến khai mạc vào ngày 17/09/2022. 

Ngày 25/7/2022, VACPA đã gửi Thư mời tham dự giải bóng đá VACPA Football Cup 2022 tới các lãnh đạo
các công ty kiểm toán là Hội viên tổ chức của VACPA để mời đăng ký đội bóng tham gia giải đấu.
Điều kiện đăng ký tham gia: 

1. Thành phần tham gia: Cầu thủ của đội bóng là các nam kiểm toán viên, trợ lý kiểm toán, các nhân
viên hiện đang làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán (có hợp đồng lao động và nộp bảo hiểm xã hội tại
doanh nghiệp kiểm toán từ 6 tháng trở lên tính đến ngày 19/08/2022). Nếu doanh nghiệp kiểm toán
không đủ số lượng người để thành lập một đội bóng thì có thể kết hợp với doanh nghiệp kiểm toán khác
để thành lập đội bóng (giới hạn hai doanh nghiệp kiểm toán cho một đội bóng).
2. Đăng ký tham gia: Đề nghị các doanh nghiệp kiểm toán xác nhận tham gia và gửi danh sách thành
viên đội bóng cho Ban tổ chức về Văn phòng VACPA Hà Nội (đối với những đội đăng ký tại Hà Nội)
và VACPA-TP. Hồ Chí Minh (đối với đội đăng ký tại TP. Hồ Chí Minh) trước ngày 19/8/2022.

Chi tiết thông tin về Giải bóng đá, Điều lệ, Ban Tổ chức cũng như Mẫu đăng ký tham dự giải bóng đá, vui
lòng xem tại đây

VACPA GỬI THÔNG BÁO MỜI THẦU GÓI THẦU “XÂY DỰNG WEBSITE VÀ 
PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI VIÊN CỦA HỘI KIỂM TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM”

Ngày 02/7/2022, VACPA đã phát hành thông
báo mời thầu thông qua hình thức đấu thầu
qua mạng và đấu thầu rộng rãi trong nước để
xây dựng website và phần mềm quản lý hội
viên của VACPA với thông tin chi tiết như
sau:
Theo đó, ngày 25/7/2022, VACPA đã thực
hiện việc mở thầu với sự hỗ trợ của đơn vị tư
vấn theo đúng thông báo, quy định. Trên cơ
sở các hồ sơ dự thầu nhận được, VACPA sẽ
hoàn thành lựa chọn nhà thầu, triển khai xây
dựng phần mềm sớm trong các tháng tới để
nâng cao hiệu quả hoạt động Hội và phục vụ
tốt hơn Hội viên, học viên của VACPA trong
xu thế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện
nay.

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9510
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CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC KỶ NIỆM 15 NĂM CHUYỂN ĐỔI TỪ
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SANG CÔNG TY HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Ngày 01/07/2022, Hãng Kiểm toán AASC đã long
trọng tổ chức Gặp mặt Kỷ niệm 15 năm chuyển đổi
AASC từ DNNN thành công ty TNHH hai thành viên
trở lên (2007-2022) với chủ đề “AASC 15 năm –
Cánh buồm đón gió”. Công ty đã vinh dự được đón
tiếp Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Ông Hồ Tế, các
vị Nguyên Thứ trưởng: Trần Văn Tá, Nguyễn Ngọc
Tuấn; lãnh đạo Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục
giám sát kế toán, kiểm toán; Lãnh đạo các Hiệp hội
nghề nghiệp.

HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN VACPA

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Phó Cục trưởng Cục giám sát kế toán, kiểm toán -
Ông Trịnh Đức Vinh đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng AASC qua hoạt động mô hình Công ty TNHH hai
thành viên trở lên đã phát triển vượt bậc, vẫn là Công ty kiểm toán thuần Việt lớn nhất trong các Công ty kiểm
toán của Việt Nam với chất lượng kiểm toán hàng đầu;. “Thành công của AASC là thành công của Bộ Tài chính;
Thành tựu của AASC là thành tựu của Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán”…

VACPA CHÚC MỪNG 02 HỘI VIÊN TỔ CHỨC LÀ
CÔNG TY TNHH ĐỊNH GIÁ & KIỂM TOÁN TƯ VẤN HÀ
NỘI VÀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & TƯ VẤN NGV
KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP
Nhằm tôn vinh những đóng góp và ghi nhận các kết quả đạt được
qua từng mốc hình thành và phát triển, trong tháng 7/2022, Hội
kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi lời chúc
mừng tới Hội viên tổ chức nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập là
Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán tư vấn Hà Nội (Hội viên tổ
chức - Mã số 268) vào ngày 23/7/2022 và công ty TNHH Kiểm
toán và Tư vấn NGV (HVTC - Mã số 276) vào ngày 25/7/2022.
Với những đóng góp và ngày càng khẳng định trong lĩnh vực nghề
nghiệp kiểm toán độc lập, VACPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng các
Hội viên tổ chức. Công ty TNHH Định giá và Kiểm toán tư vấn Hà Nội

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NGV

Nhân dịp kỉ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty TNHH Kiểm toán quốc
tế Unistars (02/07/2007 - 02/07/2022). Hội kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) xin gửi lời chúc mừng tới Công ty TNHH Kiểm toán quốc
tế Unistars – Hội viên tổ chức của VACPA những lời chúc mừng tốt đẹp
nhất.
Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, UNISTARS đã dần khẳng định
được tên tuổi và thương hiệu trong các lĩnh vực kiểm toán, tư vấn và thẩm
định giá trên thị trường. Trước khi đại dịch Covid 19 xảy ra, các chỉ tiêu về
doanh thu, lợi nhuận và số lượng khách hàng liên tục ghi nhận ở mức năm
sau cao hơn năm trước. Ngoài ra UNISTARS cũng rất hăng hái hưởng ứng
và nhiệt tình tham gia các chương trình, sự kiện do VACPA tổ chức.

VACPA CHÚC MỪNG HỘI VIÊN TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN QUỐC TẾ
UNISTARS KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Với những thành tích, kết quả tốt đẹp mà UNISTARS đã đạt được trong chặng đường 15 năm, trong thời gian tới,
UNISTARS sẽ tiếp tục phát huy nhưng thành tích và kết quả đã đạt được, xây dựng tập thể Ban lãnh đạo, CBNV
vững về chuyên môn, mạnh về nghiệp vụ, vững vàng vượt qua những khó khăn, thách thức và nỗ lực sáng tạo hơn
nữa, đúng với phương châm hành động: “Do The Right Things In The Right Ways” của mình.
Nhằm tôn vinh những đóng góp và ghi nhận các kết quả đạt được qua từng mốc hình thành và phát triển, VACPA
sẽ tiếp tục đồng hành cùng UNISTARS cũng như các Hội viên tổ chức. Một lần nữa, VACPA xin gửi tới Ban lãnh
đạo, các thế hệ CBNV Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế Unistars lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chi tiết đầy đủ bài viết, vui lòng xem tại đây 

https://za.zalo.me/v3/verifyv2/pc?token=OMJqmzHvKmvf0lVCrXTGQ6e7ww7J4b1eQW3heZKu&continue=http%3A%2F%2Fwww.vacpa.org.vn%2FPage%2FDetail.aspx%3Fnewid%3D9498


THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

 Thời gian nhận đơn phúc khảo: đến hết ngày 15/8/2022 (tính theo dấu bưu điện).1.

Ngay sau khi gửi Thông báo kết quả kỳ thi kiểm toán viên, kế toán viên năm 2020 đến từng người dự thi,
ngày 29/7/2022, Hội đồng thi kiểm toán viên, kế toán viên (Bộ Tài chính) đã gửi Thông báo số 18/TB-HĐT
về việc nhận đơn phúc khảo.
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Thông báo có các nội dung chính như sau:

BỘ TÀI CHÍNH GỬI THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO KỲ THI
KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020

a. Tại Hà Nội:
i. Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Tầng 3, Tòa nhà Dự án - Số 4 ngõ Hàng
Chuối 1 - Hà Nội. Điện thoại: 024.39724334 (đối với người dự thi Kiểm toán viên và Sát hạch);

b. Tại TP. Hồ Chí Minh: 
i. Văn phòng đại diện Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) (phía Nam) - Phòng 24
lầu 1 Văn phòng Bộ Tài chính - 138 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh. Điện
thoại: 028.39306435 (đối với người dự thi Kiểm toán viên và Sát hạch);

ii. Văn phòng đại diện Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - Tòa nhà Vina Giầy, tầng 10, số
180-182 Lý Chính Thắng - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39310708 hoặc Hội Kế
toán Tp. Hồ Chí Minh - 42 Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh (đối với người dự
thi Kế toán viên).

ii. Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam - Số 192 Đường Giải Phóng - Quận Thanh Xuân - Hà
Nội. Điện thoại: 024.3868714 (đối với người dự thi Kế toán viên).

2. Mức thu phí phúc khảo: 100.000 đồng/môn thi.
3. Địa điểm nhận đơn và thu phí phúc khảo:

Chi tiết Thông báo số 18/TB-HĐT, vui lòng xem tại đây
Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) sẽ tiếp nhận đơn phúc khảo và hỗ trợ, giải đáp cho các học
viên, người dự thi khi nộp đơn phúc khảo.

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9513


THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ 6 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM ĐỢT 2

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1366/QĐ-BTC công bố 6 Chuẩn mực kế toán công
Việt Nam đợt 2.
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Trước đó, tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực
kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

IFAC THỰC HIỆN KHẢO SÁT MỨC PHÍ KIỂM TOÁN NĂM 2022
Vấn đề được các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT), kiểm toán viên quan tâm là: Phí kiểm toán là bao nhiêu là
hợp lý? Nên so sánh mức phí này với các khoản phí mà các công ty phải chi trả cho các dịch vụ chuyên nghiệp
khác do kiểm toán viên thực hiện như thế nào? Những câu hỏi này là điểm khởi đầu cho việc thực hiện cuộc
khảo sát và báo cáo này của IFAC được đưa ra.

Với số liệu, danh sách các công ty niêm yết ở các quốc gia, khu vực pháp lý khác nhau với các quy mô khác
nhau, những số liệu này có thể không mang lại cái nhìn toàn cảnh và không có ý nghĩa so sánh. Mục đích của
báo cáo phân tích này là để định lượng mức phí kiểm toán theo tỷ lệ phần trăm của doanh thu công ty – điều
đó cho phép so sánh thông tin về một loạt các pháp nhân có vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình, vốn hóa nhỏ và
vốn hóa siêu nhỏ giao dịch tại các sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ, Canada và các nước châu Âu từ
năm 2013 đến năm 2020.
Bản báo cáo phân tích này được công bố gần nhất là cho giai đoạn từ năm 2013- 2018, tất cả chúng ta đã
chứng kiến   những cú sốc kinh tế trước đại dịch Covid-19, tác động đến doanh thu của các công ty trong năm
dương lịch 2020 và đưa ra một số biến động trong chuỗi dữ liệu phí được trình bày. Ngoài ra, nghiên cứu này
lần đầu tiên bao gồm phân tích cả các khoản phí trả cho các DNKiT theo luật định đối với các dịch vụ khác
ngoài kiểm toán (ví dụ như “Phí dịch vụ phi kiểm toán”). Dữ liệu trong báo cáo này được trình bày theo quy
mô dân số, khu vực, quy mô công ty, thị trường và ngành nghề.
Khi chất lượng và cải cách kiểm toán tiếp tục là trọng tâm của ngành nghề kế toán-kiểm toán, của các công ty
và của các nhà hoạch định chính sách, chúng tôi hy vọng dữ liệu phân tích này có thể cung cấp thông tin cho
các cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng về chi phí và chất lượng của các cuộc kiểm toán cũng như chức năng
của chúng giống như các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
Khi chất lượng và cải cách kiểm toán tiếp tục là trọng tâm của ngành nghề kế toán-kiểm toán, của các công ty
và của các nhà hoạch định chính sách, chúng tôi hy vọng dữ liệu phân tích này có thể cung cấp thông tin cho
các cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng về chi phí và chất lượng của các cuộc kiểm toán cũng như chức năng
của chúng giống như các dịch vụ giá trị gia tăng khác.
VACPA xin giới thiệu Bản Tiếng Anh về nội dung của cuộc khảo sát và phân tích này. Quý Hội viên và bạn
đọc có thể tham khảo tại đây.

Cụ thể, phê duyệt 06 Chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2 gồm:
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 "Chi phí đi vay";
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 "Doanh thu từ các giao dịch trao đổi";
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 "Hợp đồng xây dựng";
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 "Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm";
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 "Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi";
- Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 "Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính".

Quyết định số 1366/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9503
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IFAC THỰC HIỆN CUỘC KHẢO SÁT VỀ TÍNH NĂNG CỦA NỀN TẢNG KỸ THUẬT SỐ,
CHUẨN MỰC QUỐC TẾ ĐIỆN TỬ (EIS)

Vào tháng 11 năm 2021, Liên đoàn kế toán quốc tế IFAC đã cho ra mắt Nền tảng kỹ thuật số, Chuẩn mực quốc
tế phiên bản điện tử (eIS). Qua đó, eIS đã cung cấp cho hơn 30.000 đối tác và các bên liên quan quyền truy cập
điện tử vào các chuẩn mực và nguồn dữ liệu được cung cấp và phát triển bởi Ủy ban chuẩn mực kiểm toán và
dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB), Ủy ban chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quốc tế (IESBA) và Bộ chuẩn mực kế
toán công quốc tế của Ủy ban Chuẩn mực kế toán công quốc tế (IPSASB).
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VACPA xin giới thiệu tới quý Hội viên và bạn đọc bản Tiếng Anh các chuẩn
mực quốc tế trên nền tảng eIS tại đây

Với mong muốn phát triển nền tảng kỹ thuật số cho các chuẩn mực quốc tế phiên bản điện tử một cách nhất
quán và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dùng, ngày 22/7/2022, IFAC đã phát động thực hiện cuộc
khảo sát ẩn danh ngắn cho phép người dùng xếp hạng những tính năng mà họ cho rằng thiết thực cần có trong
các phiên bản cập nhật của nền tảng và có thể đề xuất ý tưởng khác tốt hơn.

Cuộc khảo sát sẽ giúp IFAC có những kế hoạch và định hình tiếp theo cho giai đoạn hai của eIS và kết thúc
vào ngày 31 tháng 8 năm 2022.
VACPA rất mong hội viên và các bên quan tâm tham gia khảo sát để hoàn thiện nền tảng này và giúp nền
tảng này phù hợp cho nhu cầu sử dụng tại Việt Nam tại đây

Share your feedback
on eIS in a 5-minute
survey!

https://eis.international-standards.org/
http://ifac.eis.alchemer.com/s3/
http://ifac.eis.alchemer.com/s3/
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NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THÔNG TIN TÀI CHÍNH THEO QUY ƯỚC

Yêu cầu lập báo cáo tổng hợp (BCTH) thông tin tài chính (TTTC) theo quy ước đối với một số trường hợp đăng
ký chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc đăng ký niêm yết cổ phiếu là một quy định mới tại việt nam. Đây
là một bước đi đúng đắn nhằm nâng cao chất lượng của thông tin cung cấp cho nhà đầu tư, tiến tới nâng hạng
thị trường.

VACPA xin giới thiệu bài viết từ Báo Kiểm toán có tham khảo ý kiến của Ông Phạm Thái Hùng, Phó Tổng
Giám đốc Dịch vụ kiểm toán, Thị trường vốn và tư vấn kế toán, Công ty TNHH PwC (Việt Nam), Hội viên cá
nhân của VACPA.
Yêu cầu về lập và dịch vụ đảm bảo cho BCTH TTTC theo quy ước sẽ tạo thêm thông tin hữu ích cho nhà đầu
tư trong các quyết định đầu tư. Vì đây là một yêu cầu mới, doanh nghiệp (DN) và tổ chức kiểm toán cần đầu
tư về thời gian và nhân lực để có thể thực hiện nghiêm túc công tác lập và cung cấp dịch vụ đảm bảo cho
BCTH TTTC theo quy ước. Đồng thời, các cơ quan chức năng cũng nên xem xét bổ sung các hướng dẫn và ví
dụ cụ thể cho việc xác định các điều chỉnh theo quy ước.

Xác định các điều chỉnh theo quy ước
Mục đích của BCTH TTTC theo quy ước là để minh họa tác động của một sự kiện như cơ cấu lại, sáp nhập,
bán hay chia tách DN (hoạt động cơ cấu lại) với giả định là sự kiện này đã xảy ra tại một thời điểm trước đó.
BCTH TTTC theo quy ước giúp cho nhà đầu tư có thể so sánh kết quả hoạt động (KQHĐ) và tình hình tài
chính của một DN hay tập đoàn trước và sau các hoạt động cơ cấu lại. Ngoài ra, trong một số trường hợp, cơ
quan chức năng còn kiểm tra các điều kiện niêm yết như lãi và tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu
dựa trên BCTH TTTC theo quy ước.

Yêu cầu mới nêu trên được nêu rõ tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTC
ngày 14/02/2022 hướng dẫn về lập và trình bày BCTH TTTC theo quy ước.

Theo Thông tư số 10/2022/ TT-BTC, về mặt hình thức, BCTH TTTC theo quy ước bao gồm: BCTH tình hình
tài chính theo quy ước, BCTH KQHĐ theo quy ước và các thuyết minh đi kèm. Các báo cáo này được lập dựa
trên báo cáo tài chính (BCTC) của các bên mua, bị mua, bị bán, hoặc bị chia tách, gọi chung là TTTC chưa
điều chỉnh. Sau đó, DN xác định các điều chỉnh theo quy ước cần thiết. BCTH TTTC theo quy ước chính là
kết quả của việc áp dụng những điều chỉnh này vào TTTC chưa điều chỉnh.
Trọng tâm của việc lập BCTH TTTC theo quy ước là xác định các điều chỉnh theo quy ước. Với mục đích lập
BCTH tình hình tài chính theo quy ước, các điều chỉnh theo quy ước được tính toán với giả định rằng giao
dịch cơ cấu lại đã hoàn tất vào ngày kết thúc giai đoạn lập BCTH THTC theo quy ước. Trong khi đó, để lập
BCTH KQHĐ theo quy ước, DN phải tính toán các điều chỉnh theo quy ước với giả định rằng hoạt động cơ
cấu lại đã hoàn tất vào ngày đầu giai đoạn lập BCTH KQHĐ theo quy ước. Đây là một trong những lý do vì
sao không nhất thiết phải có sự thống nhất giữa BCTH tình hình tài chính theo quy ước và BCTH KQHĐ theo
quy ước.
Bên cạnh đó, BCTH TTTC theo quy ước chỉ ghi nhận các điều chỉnh theo quy ước có đồng thời các điều kiện
sau: Có liên quan trực tiếp đến hoạt động cơ cấu lại; đã phát sinh và được chứng minh bằng các bằng chứng
thực tế, nghĩa là có thể xác định được một cách khách quan. Các điều chỉnh này phải phù hợp với khuôn khổ
lập và trình bày BCTC và chính sách kế toán của DN, thông thường là các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế
độ Kế toán DN Việt Nam và các quy định có liên quan.
Việc xác định giá trị hợp lý của tài sản và nợ của bên bị mua và lợi thế thương mại trong giao dịch hợp nhất
kinh doanh là một ví dụ. Các điều chỉnh theo quy ước liên quan đến hợp nhất kinh doanh phải được chứng
minh bằng các bằng chứng thực tế. Cách làm khách quan nhất là sử dụng một bên định giá độc lập để ước tính
giá trị hợp lý của các tài sản thuần có thể xác định được, các tài sản vô hình và các khoản nợ tiềm tàng chưa
được ghi nhận trên BCTC của bên bị mua.
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Ngoài ra, theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, trong một số trường hợp đăng ký chào bán chứng khoán ra
công chúng hoặc niêm yết cổ phiếu, BCTH TTTC theo quy ước phải được đảm bảo bởi tổ chức kiểm toán độc
lập. Năm 2015, Bộ Tài chính đã ban hành Chuẩn mực số 3420 “Hợp đồng dịch vụ đảm bảo về BCTH TTTC
theo quy ước trong bản cáo bạch” (VSAE 3420). Các tổ chức kiểm toán đã có hướng dẫn về dịch vụ đảm bảo
liên quan đến BCTH TTTC theo quy ước. DN và tổ chức kiểm toán cần lưu ý rằng, ý kiến theo VSAE 3420 là
một ý kiến đảm bảo, không phải là ý kiến kiểm toán.

Trích nguồn: Báo Kiểm toán

Một số lưu ý với doanh nghiệp
Hai nguyên tắc khác mà các DN có thể dễ nhầm lẫn trong cách hiểu nếu chưa có nhiều kinh nghiệm với
BCTH TTTC theo quy ước.
Thứ nhất, các sự kiện phát sinh trực tiếp từ hoạt động cơ cấu lại và sẽ không phát sinh lại trong các kỳ sau
không được phản ánh vào BCTH KQHĐ theo quy ước mà chỉ phản ánh vào BCTH tình hình tài chính theo
quy ước. Việc ghi nhận một khoản thu nhập hay chi phí có những đặc điểm như trên vào lợi nhuận theo quy
ước có thể gây ra hiểu lầm là chúng sẽ tiếp tục được phát sinh trong các kỳ sau, làm giảm tính hữu ích của
TTTC theo quy ước. Nhưng những tác động của chúng lên tài sản và nợ theo quy ước lại là thông tin hữu ích
cho nhà đầu tư.
Các chi phí tư vấn phát sinh trực tiếp từ hoạt động mua DN là một ví dụ. Nếu chúng chưa được ghi nhận trong
TTTC chưa điều chỉnh thì DN chỉ phản ánh chúng trong BCTH tình hình tài chính theo quy ước, nhưng không
phản ánh vào lợi nhuận theo quy ước. Ngược lại, nếu những chi phí này đã được ghi nhận trong TTTC chưa
điều chỉnh thì DN phải loại trừ chúng khi lập BCTH KQHĐ theo quy ước, nhưng giữ lại tác động của chúng
lên tài sản, nợ và nguồn vốn theo quy ước. Một ví dụ khác là lợi thế thương mại phát sinh trực tiếp từ hoạt
động hợp nhất kinh doanh. DN phản ánh lợi thế dương trong tài sản theo quy ước. Nhưng lợi thế âm, tức là
một khoản lãi không thường xuyên, không được phản ánh trong lợi nhuận theo quy ước.
Thứ hai, DN không được loại trừ khỏi BCTH TTTC theo quy ước các khoản mục không thường xuyên hoặc
không phát sinh lại trong các kỳ sau mà các khoản mục này không liên quan trực tiếp đến hoạt động cơ cấu lại
đã được ghi nhận trong báo cáo KQHĐ của các DN cơ cấu lại. Mặc dù những khoản mục này không thường
xuyên nhưng việc chúng xảy ra là một phần của hoạt động DN, không liên quan trực tiếp đến hoạt động cơ
cấu lại và vẫn là thông tin hữu ích cho nhà đầu tư.
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