
  Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và 

Hiệp hội kế toán Anh quốc (ACCA) ký biên bản ghi nhớ về 

chứng chỉ phối hợp IFRS

   VACPA - CIMA phối hợp với Học viện Tài chính (AOF), 

ĐH Kinh tế Tp. HCM (UEH) tổ chức thành công Hội thảo: 

“Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”

   Chương trình VACPA – CIMA Executive Strategi

   Hội viên VACPA được ưu tiên xét miễn thi đầu vào và 4 

môn học Cao học Kế toán của Trường ĐH Tôn Đức 

Thắng

  VACPA tổ chức thành công giải “VACPA FOOTBALL 

CUP 2018” tại 3 miền

   Việt Nam dẫn đầu cuộc đua tăng trưởng trong ASEAN 

năm 2019 nhờ hưởng lợi chiến tranh thương mại

   JICA hỗ trợ Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán kiểm 

toán khu vực kinh tế tư nhân

  Lợi ích của các công ty kiểm toán khi gia nhập hãng 

thành viên kiểm toán quốc tế

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã liên 

kết với Hiệp hội Kế toán quản trị Công chứng Anh Quốc 

(CIMA) nhằm tạo thêm cơ hội cho Hội viên VACPA có thể 

hoàn thành bằng nghề nghiệp danh giá CIMA trong thời 

gian ngắn nhất.

Bằng nghề nghiệp CIMA được công nhận rộng rãi trên 

toàn cầu. Hội viên CIMA có thể tự tin làm việc ở Việt Nam 

và trên toàn thế giới trong các lĩnh vực như sản xuất, 

thương mại, tư vấn quản trị, ngân hàng…

Với chương trình này, Hội viên VACPA sẽ được miễn 

12/16 môn của chương trình CIMA (4 môn cấp độ chứng 

chỉ + 4 môn cấp độ thừa hành + 4 môn cấp độ quản lý). 

Học viên chỉ học và thi 4 môn sau:

Cấp độ chiến lược

E3 : Quản trị chiến lược

P3 : Quản trị rủi ro

F3 : Chiến lược tài chính

SCS: Bài thi tình huống tổng hợp cấp độ chiến lược

Lý do nên chọn chương trình VACPA-CIMA Executive 

Strategic?

Hoàn tất chương trình, học viên có cơ hội sở hữu các 

bằng cấp quốc tế danh tiếng sau: Bằng Kế toán quản trị 

công chứng Anh Quốc – CIMA (Chartered Institute of 

Management Accountants) và danh hiệu kế toán quản trị 

công chứng toàn cầu – CGMA (The Chartered Global 

Management Accountants)

Chương trình đào tạo chuyên sâu cho các chuyên gia tài 

chính doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế

Kỳ thi được tổ chức linh hoạt (đối với các môn E3, F3 & 

P3), 4 kỳ/năm (đối với môn SCS) & được thực hiện trên 

máy tính

Chương trình mang tính chất ứng dụng cao trong doanh 

nghiệp: học viên được nghiên cứu những tình huống 

thực tế của doanh nghiệp trên toàn cầu
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Song song với việc diễn ra Đại hội Kế toán Thế giới (WCOA 2018) là sự kiện toàn cầu của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 

được tổ chức 4 năm một lần tại Sydney - Australia, vào sáng ngày 08/11/2018 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC-Sydney, Hội 

Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) đã tổ chức Lễ ký kết Biên 

bản ghi nhớ về Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) - nâng tầm cao mới về hợp tác phát triển nghề nghiệp 

của hai Bên.

Tham dự Lễ ký kết, về phía VACPA có ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch và TS. Trần Khánh Lâm - Tổng Thư ký; về phía ACCA có 

ông Leo Lee - Chủ tịch, bà Soo Yee Leong - Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bà Nguyễn Thụy Minh Châu - Giám 

đốc khu vực Mekong, các lãnh đạo của ACCA cùng các đại biểu quốc tế là lãnh đạo của các tổ chức như Liên đoàn Kế toán 

quốc tế (IFAC), Liên đoàn Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA), Ngân hàng Thế giới, Tổ chức IFRS và một số đại biểu 

Việt Nam cùng các khách mời là các doanh nghiệp tại Australia và Niu - Di Lân.

Năm 2005, VACPA và ACCA đã lần đầu tiên ký Biên bản ghi nhớ cùng với việc gia hạn định kỳ 5 năm, đã được 2 Bên triển khai 

thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác bình đẳng và đã mang lại nhiều kết quả khích lệ. Biên bản ghi nhớ ký kết lần 

này tại Đại hội Kế toán Thế giới lần thứ 20 (WCOA 2018) là dấu mốc nâng mối quan hệ đối tác giữa 2 Hội lên tầm cao mới với 

sự cam kết cùng nhau tiếp tục đồng hành cho sự thành công của sự phát triển ngành nghề kế toán, kiểm toán Việt Nam.

Thực hiện Chiến lược phát triển Kế toán - Kiểm toán đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ Việt Nam phê 

duyệt, tháng 5/2017 Bộ Tài chính Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo và lập Đề án “Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế/IFRS 

vào Việt Nam” với nhiệm vụ dự kiến là Việt Nam công bố lộ trình áp dụng IFRS vào 2020. VACPA nhận thấy việc hỗ trợ để Bộ 

Tài chính triển khai áp dụng thành công IFRS và các Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam nói chung, cũng như tăng 

cường năng lực Hội viên VACPA về IFRS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín nghề nghiệp của Hội viên nói riêng là 

hoạt động thiết thực theo tiêu chí hoạt động Hội. Đồng thời, ACCA Việt Nam cũng đang hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng lộ trình 

áp dụng IFRS phù hợp với điều kiện thực tiễn doanh nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam.

Ban biên tập Bản tin

Tổng biên tập

Tổng thư ký

Ban thư ký

Phạm Sỹ Danh

TS. Trần Khánh Lâm

Trần Thị Thanh Hoa

Nguyễn Phương Ngọc

Đinh Sinh Huấn
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Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán Anh quốc (ACCA) 
ký biên bản ghi nhớ về chứng chỉ phối hợp IFRS

Để cùng phối hợp cũng như lập kế hoạch thúc đẩy nhanh và đáp ứng các nhu cầu áp dụng các Chuẩn mực quốc tế tại Việt 

Nam, với cùng mong muốn triển khai Chứng chỉ quốc tế IFRS để hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập 

nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong các năm tới, Biên bản ghi nhớ giữa VACPA và ACCA ký kết lần này thiết lập hoạt 

động hợp tác song phương trong lĩnh vực cụ thể: (1) Thực hiện Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế ACCA với 

VACPA (Chứng chỉ phối hợp IFRS) và (2) Thực hiện hướng tiếp cận phối hợp hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện IFRS và các 

Chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế trong đó đẩy mạnh sự  phối hợp với các đối tác chủ chốt như Ngân hàng Thế giới, 

IFAC và các đối tác của Việt Nam như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, các công ty kiểm toán 

Big4, các công ty kiểm toán lớn và các trường Đại học...

Mục tiêu đặt ra của Chứng chỉ quốc tế IFRS là sẽ cung cấp nền tảng vững chắc về IFRS để ứng dụng ngay trong công việc với 

cơ cấu nội dung đào tạo rõ ràng và thân thiện với người sử dụng gồm các thông tin chính từ Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc 

tế (IASB), Tổ chức IFRS (IFRSF) về sự hình thành và yêu cầu cập nhật thường xuyên các chuẩn mực IFRS, cho tới nội dung 

của từng chuẩn mực IFRS cụ thể với các bài tập tình huống thực tiễn. Chương trình đào tạo có các bài thi trắc nghiệm ở mỗi 

học phần để học viên kiểm tra kiến thức thu được và chuẩn bị cho bài thi nhận Chứng chỉ.

Chương trình VACPA – CIMA Executive Strategi

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA và ông Leo Lee - Chủ tịch ACCA toàn cầu (bên trái) ký biên bản ghi nhớ

Đại diện ACCA và VACPA tham gia lễ ký kết



Chứng chỉ phối hợp Cert IFRS mà VACPA và ACCA công bố sẽ là kiến thức và công cụ hỗ trợ quan trọng cho các kế toán viên, 

kiểm toán viên để chuẩn bị tốt nhất cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam thông qua: (i) Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn 

mực IFRS trên toàn cầu; (ii) Nắm được được cách thức vận hành của Tổ chức IFRS, Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế 

IASB, những thay đổi và yêu cầu cập nhật thường xuyên của IFRS; (iii) Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn 

mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính; và (iv) Nắm được cách thức 

áp dụng IFRS vào thực tế. Mô hình học tập sẽ là sự kết hợp khóa học ACCA trực tuyến và học trên lớp tại các đơn vị đào tạo 

được chỉ định sẽ giải quyết được rào cản ngôn ngữ tiếng Anh, những nội dung mới và phức tạp của IFRS.

Trong lời phát biểu của mình, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA nhấn mạnh: “Biên bản ghi nhớ này là một bước đi quan 

trọng mà chúng tôi xác định trong Chiến lược phát triển của mình: quảng bá và mở rộng hợp tác quốc tế là một trong những 

đường đi và là lộ trình hội nhập nghề nghiệp kế toán, kiểm toán ngắn nhất, nhanh nhất và bền vững nhất. ACCA là tổ chức đầu 

tiên mà VACPA đã lựa chọn khảo sát và học hỏi kinh nghiệm. Thực hiện Biên bản ghi nhớ, ACCA và VACPA sẽ giới thiệu 

Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ thành công quá trình thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập 

nhật các chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian tới”.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Leo Lee, Chủ tịch ACCA toàn cầu cho biết: “Được phối hợp chặt chẽ với VACPA - tổ chức nghề 

nghiệp hàng đầu của Việt Nam - là điều hết sức quan trọng đối với ACCA. Hợp tác cùng nhau, chúng ta cùng chia sẻ mục tiêu 

phát triển nền kinh tế Việt Nam, cải thiện chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp và việc tiếp cận các thông tin tài chính. Áp 

dụng IFRS sẽ là một điều kiện tiên quyết quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Việt Nam, ACCA và VACPA đóng vai trò trung 

tâm trong hỗ trợ quá trình áp dụng IFRS tại Việt Nam.”

Thực hiện Biên bản ghi nhớ, ACCA và VACPA sẽ giới thiệu Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế nhằm hỗ trợ 

thành công quá trình thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập nhật các chuẩn mực kế toán Việt Nam trong thời gian tới.

VACPA và ACCA tin tưởng rằng hội viên của mình được trang bị kiến thức và kỹ năng IFRS sẽ giúp nâng cao sự tin tưởng của 

các nhà đầu tư đối với báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, cả hai Hội cũng tin tưởng mối quan hệ tốt 

đẹp này sẽ duy trì vị thế tiên phong của VACPA và ACCA với vai trò là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề 

kế toán - kiểm toán Việt Nam hội nhập và phát triển theo các chuẩn mực quốc tế.

Trích nguồn: VACPA

Để tạo nhiều quyền lợi hơn nữa cho Hội viên Hội Kiểm 

toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) theo phương 

châm “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, UY TÍN 

CỦA HỘI VIÊN VÀ VACPA. VACPA HOẠT ĐỘNG VÌ LỢI 

ÍCH HỘI VIÊN”, VACPA đã ký kết Biên bản thỏa thuận 

hợp tác với Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thực hiện chương trình hợp tác này, Trường Đại học Tôn 

Đức Thắng sẽ ưu tiên xét tuyển và miễn thi đầu vào và 04 

(bốn) môn học trong chương trình đào tạo cao học kế 

toán áp dụng riêng cho Hội viên VACPA. Thông tin chi tiết 

như sau:

1. Xét tuyển (miễn thi) đầu vào đối với các đối tượng đáp 

ứng đủ các điều kiện:

a. Tốt nghiệp đại học ngành đúng  và có chứng chỉ kiểm 

toán viên do Bộ Tài chính cấp;

b. Nếu đối tượng tốt nghiệp ngành gần và có chứng chỉ 

kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp phải học chương trình 

bổ túc kiến thức trước khi xét tuyển hoặc phải có thâm 

niên công tác trong ngành Kế toán, Kiểm toán ít nhất 02 

năm tính từ ngày nhận chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài 

chính cấp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

c. Là hội viên của VACPA  (có giấy xác nhận tình trạng hội 

viên của VACPA);

d. Các thí sinh thuộc các diện trên phải có chứng chỉ tiếng 

Anh TOEIC 500 điểm (hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc 

tế khác tương đương) trở lên, còn trong thời hạn 02 năm 

(24 tháng) tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển. Trường 

hợp thí sinh không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo 

quy định thí sinh phải dự thi tuyển đầu vào môn Ngoại 

ngữ (tiếng Anh) và phải đạt tối thiểu 50 điểm trên thang 

điểm 100.

2. Các học phần được miễn học và thi trong chương trình 

đào tạo Cao học Kế toán:

- KẾ TOÁN QUẢN TRỊ NÂNG CAO (AC701020)

- KẾ TOÁN TÀI CHÍNH NÂNG CAO (AC701030)

- KIỂM TOÁN NÂNG CAO (AC701060)

- QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH (AC701080)

Điều kiện để được miễn học phần: Để được xét miễn học 

và miễn thi một số học phần nêu trên trong chương trình 

đào tạo cao học, đối với học viên là kiểm toán viên (đã đáp 

ứng các yêu cầu ở mục 1) cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Đang hành nghề liên tục ít nhất 2 năm và là hội viên của 

VACPA;

- Làm đơn đề nghị được miễn học và thi;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ học phí của học phần (được 

miễn học và miễn thi) theo quy định của Đại học Tôn Đức 

Thắng.

- Đã được cập nhật kiến thức tối thiểu 40 giờ/năm của 

năm gần nhất (trong vòng 1 năm kể từ khi nộp hồ sơ xét 

miễn môn học) theo quy định của VACPA và có giấy xác 

nhận của VACPA.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý Hội viên vui lòng 

liên hệ :

Văn phòng VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh

Phòng 24, Lầu 1, số 138 Nguyễn Thị Minh Khai,

Phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Ông Bùi Đức Phương

Điện thoại (028) 39 306 442

Email: buiducphuong@vacpa.org.vn

VACPA trân trọng thông báo tới các Quý Hội viên.

Trích nguồn: VACPA

Hội viên VACPA được ưu tiên xét miễn thi đầu

vào và 4 môn học Cao học Kế toán của Trường 

ĐH Tôn Đức Thắng

mở rộng hợp tác với các Hội nghề nghiệp uy tín trên thế 

giới nhằm đem lại nhiều lợi ích, cơ hội nghề nghiệp cho 

các Hội viên VACPA.

Thông qua các chương trình đào tạo này, Hội viên VACPA 

sẽ được áp dụng các chương trình học, lệ phí ưu đãi.

Trích nguồn: 

www.ftmsglobal.edu.vn

VACPA - CIMA phối hợp với Học viện Tài chính (AOF), ĐH Kinh tế Tp. HCM (UEH) tổ chức 

thành công Hội thảo: “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”

Toàn cảnh Hội thảo tại Học viện Tài Chính (AOF)

Chi phí hợp lý

Với nhiều chương trình liên kết đào tạo phong phú, rút 

ngắn được thời gian, chi phí để sở hữu chứng chỉ nghề 

nghiệp quốc tế, VACPA đã và đang tích cực xây dựng và 

Nhằm tăng cường sự gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo với thực tiễn hành nghề, từ đó hỗ trợ nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực đầu vào cho hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

(VACPA) đã phối hợp với Viện Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA), Học viện Tài Chính (AOF) và Đại học Kinh Tế 

Tp. Hồ-Chí-Minh (UEH) dịch thuật và tổ chức Hội thảo trao tặng tài liệu “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” của 

CIMA (đây là Phiên bản đầu tiên của thế giới về nguyên tắc kế toán quản trị và cũng là lần đầu tiên được phát hành phiên bản 

tiếng Việt tại Việt Nam) ở khu vực phía Bắc tại Học viện Tài Chính ngày 27/11/2018 và khu vực phía Nam tại Đại học Kinh Tế 

Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/11/2018.

Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán, Cục Quản lý bảo hiểm, Vụ Tài chính 

Ngân hàng), về phía VACPA có ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch; PGS.TS. Trần Văn Tá - Chủ tịch danh dự; Ông Võ Hùng Tiến - 

Phó chủ tịch; TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch, TS. Trần Khánh Lâm - Tổng thư ký; Về phía CIMA, có bà Ginny Lim - Giám 

đốc CIMA khu vực Đông Nam Á; TS. Saravanan Muthaiyah - Trưởng khoa quản lý và nghiên cứu công nghiệp doanh nghiệp, 

Đại học Multimedia Malaysia; ông Edmund Liaw Chong Jin - Trưởng ban phát triển kinh doanh, CIMA; về phía UEH có 

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Nguyễn Xuân Hưng - Phó trưởng khoa Phụ trách Khoa Kế toán; 

về phía AOF có PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện , PGS.TS Trương Thị Thủy - Phó Giám đốc Học viện. Tham 

dự hội thảo còn có các đại diện các hội nghề nghiệp trong nước, hơn 300 giảng viên, các nhà khoa học của Đại học Đại học 

Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Tài Chính, các trường đại học trên cả nước và hội viên tổ chức của VACPA cùng phóng 

viên của các cơ quan báo chí, truyền hình đến dự và đưa tin về Hội thảo.

Tại Hội thảo, Ban tổ chức đã giới thiệu tài liệu và trao tặng bản dịch “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu”, đây là tài 

liệu đã được các nhà khoa học, giảng viên của trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ-Chí-Minh và Học viện Tài Chính phối hợp với 

các cán bộ chuyên môn của VACPA biên dịch, hiệu đính, hoàn thiện và phát hành rộng rãi đến tất cả các trường đại học, cao 

đẳng, trung học (tài chính, kế toán, ngân hàng), cơ quan nhà nước, tổ chức nghiên cứu và các cá nhân/đơn vị tổ chức có quan 

tâm trên cả nước và cho tất cả hội viên VACPA để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập nâng cao tri thức nghề 

nghiệp.

Hội thảo đã tập trung giới thiệu và trao đổi ý kiến các nội dung về những giá trị cốt lõi, nguyên tắc cơ bản của kế toán quản trị, 

kinh nghiệm nghiên cứu và thực trạng triển khai về công tác kế toán quản trị tại Việt Nam. Nhiều câu hỏi của đại biểu đã được 

các diễn giả trả lời giúp gợi mở cách tiếp cận mới đối với công tác kế toán quản trị đang còn khá mới mẻ tại Việt Nam.

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu tại Hội thảo

PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM phát biểu tại Hội thảo



Cậu bé vâng lời, hôm sau mang viên đá ra chợ bán. Ngồi 

mãi đến trưa gần tan chợ, có người mẹ trẻ dắt theo một 

cậu bé trạc tuổi cậu đi qua, cậu bé nhìn hòn đá thích thú 

đòi mua, người mẹ trả cậu 2 đồng để mua viên đá. Nhớ lời 

cha dặn, cậu bé không bán và mang viên đá trở về nhà.

Nghe cậu bé kể chuyện phiên chợ sáng nay, cha cậu lại 

bảo cậu, "ngày mai con lại mang viên đá này ra cổng chùa 

lớn kia nhé, mai là ngày lễ và du khách thập phương sẽ 

qua lại rất đông. Và dù ai trả giá nào cũng không bán".

Cảm thấy hứng thú, sáng sớm tinh mơ cậu bé đã ra trước 

sân chùa để bày bán viên đá. Ngồi một lúc đã có khá 

nhiều người tò mò vây quanh để xem. Một người đàn ông 

trong số đó lên tiếng hỏi: "Chú bé, viên đá bao nhiêu tiền 

thế?" - Cậu bé không trả lời, chỉ giơ tay chỉ viên đá. Người 

đàn ông nghĩ ngợi liền phát giá: "10 đồng nhé chú bé?" 

cậu bé lắc đầu, ông ta nói thêm "20 đồng nhé?". Cậu bé 

vô cùng ngạc nhiên nhưng nhớ lời cha dặn, quyết không 

bán mà mang viên đá trở về.

Ngày tiếp theo, theo chỉ dẫn của cha, cậu bé lại mang viên 

đá ra trước một dãy phố chuyên bán đá phong thủy. Cũng 

giống như mấy lần trước, lần này viên đá cũng thu hút 

được ánh nhìn của khá nhiều người qua lại. Một lúc sau, 

một anh thanh niên đến gần, xem xét và hỏi "cậu bé, viên 

đá này là đá gì thế? Bao nhiêu tiền vậy?"

Cậu bé không nói gì, chỉ giơ tay chỉ vào hòn đá. Người 

thanh niên cầm lên xem xét kỹ lưỡng một lúc rồi lên tiếng 

"100 đồng nhé cậu bé?" Cậu bé lắc đầu không nói gì. 

Thấy thế, chàng thanh niên lại xem xét viên đá kỹ hơn và 

hỏi tiếp "Thôi, 200 đồng, bán cho tôi nhé!" Cậu bé tròn 

mắt ngạc nhiên vội vã mang viên đá chạy một mạch về 

nhà.

Kể hết chuyện cho cha nghe, cậu bé vẫn còn rất mơ hồ về 

những gì xảy ra mấy ngày vừa qua với viên đá trên tay.

Cha cậu bé đến giờ mới giải thích: "Giá trị một vật cũng 

giống như viên đá kia vậy. Để giữa đất và không ai quan 

tâm, nó chỉ là viên đá bình thường. Con đem ra chợ quê 

bán, có người trả con 2 đồng cũng vì con họ thích nó. Khi 

con mang ra cổng chùa với lượng khách thập phương 

qua lại đông đúc, nó đáng giá 20 đồng hoặc hơn nữa. Còn 

hôm nay, khi con mang nó ra khu phố đá phong thủy, đã 

có người trả giá nó đến 200 đồng. Con thấy đó, nền tảng 

khác nhau, đặt ở những vị trí khác nhau, thì giá trị hiện 

vật cũng vì thế mà khác nhau…!".

Bài học rút ra là, mọi vật đều có giá trị của nó. Và, ở mỗi 

hoàn cảnh, môi trường khác nhau, giá trị lại được thể hiện 

khác nhau. Cũng như vậy, một tảng cỏ bán ngoài phố chỉ 

mấy chục ngàn. Cũng tảng cỏ như thế trong 1 sân vận 

động, sau khi trải qua trận đấu bóng đá lớn, lại được tách 

ra bán hàng trăm ngàn đô la.

- Đối với con người, giá trị cuộc sống đều do chính chúng 

ta quyết định. Cũng giống như lúc con do dự khi mang 

một hòn đá không có giá trị đi bán. Giá trị cuộc sống là do 

chính chúng ta tạo dựng và đặt ra. Vì vậy hãy tự đặt 

mình vào nơi mà mọi người hiểu ta và đó là nơi giá trị 

sống được tôn trọng.

-Trong công việc, hãy tự biết về giá trị bản thân, và đặt 

mình đúng vị trí công việc phù hợp. Bạn là lãnh đạo, bạn 

không cần phải biết tất cả chi tiết như những anh thợ kỹ 

thuật, nhưng bạn phải biết cách lãnh đạo, quản lý nhân 

viên của mình, đó là giá trị của bạn.

-Giá trị của một thứ không thể được vội vàng xét đoán, kết 

luận, nếu không đặt chúng vào những hoàn cảnh khác 

nhau, những góc nhìn khác nhau. Mỗi người có một cách 

"định giá" khác nhau về thành công hay thất bại. Hãy tôn 

trọng sự lựa chọn của mỗi người và làm cho mình trở nên 

có giá trị theo cách của mình.

Trích nguồn:  Lan Trần

Theo Trí thức trẻ

Cùng một viên đá, tại sao có người trả giá 2 đồng, có 

người lại trả giá đến 200 đồng! Câu chuyện bạn đọc 

tiếp theo đây cho bạn thấy rằng, mọi thứ nếu đặt đúng 

chỗ sẽ thể hiện được giá trị của nó.

Chuyện kể rằng, một ngày nọ, một cậu bé mang thắc 

mắc đến hỏi cha cậu "Cha ơi, giá trị lớn nhất của đời 

người là gì ạ?"

Cha cậu không trả lời cậu bé, mà cúi xuống nhặt một 

viên đá với những góc cạnh khá lạ mắt, đưa cho con 

trai và bảo con "ngày mai, con mang viên đá này ra chợ 

bán. Nếu có người hỏi mua, dù với giá nào con cũng 

không được bán". 

Giá trị và câu chuyện về cậu bé bán hòn đá

Ngày 04/10/2018 tại Hà Nội và ngày 18/10/2018 tại Tp. Hồ Chí Minh, Deloitte Việt Nam và ACCA đã tổ chức chương trình 

Trao học bổng “Thắp sáng tương lai” 2018 - chương trình học bổng đặc biệt dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, 

tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng và ngoại thương của các trường đại học tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh có nghị lực 

vượt lên hoàn cảnh khó khăn, học khá giỏi.

Tham dự sự kiện gồm các bên đồng hành, các nhà tài trợ cho Quỹ học bổng, trong đó bao gồm ông Phạm Sỹ Danh – Chủ tịch 

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tham gia và trao tặng học bổng tại Hà Nội và ông Trần Khánh Lâm – Tổng 

Thư ký VACPA tham gia và trao tặng học bổng tại Tp. Hồ Chí Minh, cùng các bên sáng lập và các bạn sinh viên.

Năm 2018, 60 sinh viên xuất sắc nhất đã nhận được Học bổng “Thắp sáng tương lai” với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. VACPA 

đã trao tặng 02 suất học bổng tại chương trình, mỗi suất học bổng được trao trị giá 25 triệu đồng, bao gồm 3 triệu đồng tiền 

mặt, 7 triệu đồng được trả cho các khóa học do sinh viên nhận học bổng tự chọn lựa. Sinh viên nhận học bổng sẽ được miễn 

phí đăng ký đầu vào và theo học môn Kế toán tài chính (F3 – Financial Accounting) của chương trình nghề nghiệp quốc tế 

ACCA, cũng như sẽ được tham gia chương trình thực tập hè đặc biệt cùng các khóa học kỹ năng mềm trong đợt thực tập hè 

tại Deloitte Việt Nam trị giá 15 triệu đồng (vào tháng 7 – tháng 8 năm 2018 vừa qua).

Quỹ Học bổng “Thắp sáng tương lai” (LUYF) được sáng lập bởi Deloitte và ACCA và được VACPA đồng hành từ tháng 04 

năm 2012 với mục tiêu mang lại cơ hội cho những sinh viên có khả năng, có ý chí phát triển trong nghề nghiệp tài chính kế 

toán kiểm toán, nhưng hoàn cảnh gia đình có nhiều khó khăn và mong muốn được góp phần vào việc xây dựng và phát triển 

một đội ngũ chuyên gia giỏi trong tương lai. Trong 6 năm qua, đã có 275 em sinh viên xuất sắc nhận được học bổng LUYF với 

tổng trị giá học bổng lên đến 6,875 tỷ đồng. Đặc biệt, sau 06 năm thực hiện, 95,8% các bạn đã ra trường đều có các công việc 

ổn định. 70% các bạn đã và đang làm tại các hãng/các công ty kế toán, kiểm toán, tài chính và ngân hàng. 30% các bạn làm tại 

các tập đoàn/các công ty lớn trong các lĩnh vực ngành nghề kinh tế khác. Đặc biệt, có bạn ra trường đã được nhận làm tại một 

công ty kiểm toán lớn tại Mỹ.

Trích nguồn: VACPA

VACPA tham gia và trao tặng học bổng cho sinh viên trong “Chương trình thắp sáng 

tương lai (LUYF)"

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA trao tặng cho sinh viên trong chương trình tổ chức tại Hà Nội (bên phải)

Ông Trần Khánh Lâm – 
Tổng thư ký VACPA tham dự chương trình tại Tp.Hồ Chí Minh (thứ năm từ trái qua phải)

Chụp ảnh lưu niệm trong chương trình tại Hà Nội

Theo PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt - Phó Hiệu trưởng Đại học Kinh Tế Tp. Hồ-Chí-Minh, từ khi Luật Kế toán (2003) chính 

thức công nhận kế toán quản trị là một phân hệ trong hệ thống kế toán của Việt Nam, việc ứng dụng kế toán quản trị trong các 

doanh nghiệp, cũng như chương trình giảng dạy kế toán quản trị tại các trường đại học chủ yếu chỉ hướng đến nội dung của 

kế toán quản trị cơ bản. Trong xu thế của cách mạng 4.0, Big Data và sự thay đổi công nghệ như hiện nay, kế toán quản trị tại 

Việt Nam chưa phát huy được vai trò vốn có của nó trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp; vì vậy sự xuất hiện của tài 

liệu “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” của tổ chức nghề nghiệp CIMA giúp cho việc ra quyết định trong doanh 

nghiệp được thuận lợi hơn, rất phù hợp với xu thế quốc tế hóa các chương trình.

Tại Hội thảo, ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA nhấn mạnh ấn phẩm “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” là minh 

chứng mới từ kết quả hợp tác có hiệu quả của VACPA, Đại học Kinh Tế Tp. Hồ-Chí-Minh và Học viện Tài Chính, cũng như sự 

nỗ lực phấn đấu của VACPA vì sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. Hy vọng cuốn sách sẽ đóng góp một 

phần nhỏ vào hoạt động đào tạo và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam: Một trong những nhân tố tích cực góp phần thay đổi 

nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp về vai trò quan trọng của kế toán quản trị trong hoạt động điều hành, giám sát, đưa ra 

các quyết định kinh doanh dẫn dắt doanh nghiệp đến thành công; Là cơ sở để thúc đẩy các trường đại học tích cực hơn trong 

việc xây dựng các chương trình đào tạo về kế toán quản trị và cũng sẽ là áp lực để thay đổi nội dung và chương trình đào tạo 

nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường; Là cơ sở để tiếp tục thực hiện việc nghiên cứu và hoàn thiện mô hình doanh nghiệp 

phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay; và góp phần đẩy nhanh việc “Đi tắt, đón đầu” ứng dụng kế toán quản trị hiện đại 

thông qua việc tăng cường học tập kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới.

Trong khuôn khổ hội thảo “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” chiều 27/11/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký biên bản 

thỏa thuận hợp tác 5 năm (giai đoạn 2018 - 2023) giữa Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam (VACPA) và Học viện Tài Chính.

Lễ ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa VACPA và Học viện Tài chính

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất hợp tác để triển khai các hoạt động cung cấp thông tin, phối hợp nghiên cứu các đề tài 

khoa học về kiểm toán và các hoạt động khác.

Đại diện Học viện Tài Chính - PGS. TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính đã nhấn mạnh việc ký kết Thỏa thuận 

hợp tác giữa VACPA và Học viện Tài Chính ngày hôm nay là cơ sở nền tảng cho việc triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa 

học, chuyên môn sâu giữa Hội nghề nghiệp chuyên nghiệp và nhà trường. Học viện Tài Chính đánh giá cao mối quan hệ hợp 

tác này và hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ phát huy tốt những công trình nghiên cứu khoa học và triển khai nhiều hoạt 

ðộng hợp tác hiệu quả.



Hội viên VACPA

Với phương châm hoạt động của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam là “Nâng cao chất 

lượng dịch vụ, uy tín của Hội viên và hoạt động vì lợi ích Hội viên”. Trong thời gian vừa qua, 

VACPA đã nhận được  sự ủng hộ của nhiều Công ty kiểm toán gia nhập là Hội viên tổ chức để 

góp phần phát triển, tăng sức mạnh cho VACPA và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam. 

VACPA xin trân trọng cảm ơn và thông báo danh sách các Công ty kiểm toán được chấp 

thuận gia nhập VACPA như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Dong-A

2. Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Toàn Cầu

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam (www.mkfvn.com)

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam xin trân trọng thông báo và chúc mừng  đến các hội 

viên tổ chức nêu trên.

Chúc mừng 03 Hội viên Tổ chức mới gia nhập VACPA

Từ năm 2007, giải VACPA Football Cup được VACPA tổ chức định kỳ cho các kiểm toán viên, 

nhân viên của các công ty kiểm toán. Qua tám lần tổ chức, giải đã trở thành một giải đấu 

thường niên có sự quan tâm của nhiều Công ty Kiểm toán trên cả nước, được các KTV và Hội 

viên VACPA nhiệt  tình hưởng ứng.

Giải bóng đá VACPA Football Cup 2018 là năm đầu tiên VACPA tổ chức tại cả ba miền: miền  

Bắc, miền Trung và  miền Nam. Giải đấu nhằm khuyến khích tinh thần thể thao của các kiểm 

toán viên và tăng cường giao lưu giữa các công ty kiểm toán, kiểm toán viên sau một mùa 

kiểm toán căng thẳng. Các đội bóng đã thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và tinh thần thể 

thao “Fair Play” trong suốt các trận đấu. Kết quả thi đấu tại 3 miền như sau:

1. Kết quả thi đấu VACPA Football Cup 2018 khu vực miền Trung:

- Đội vô địch: AAC

- Đội hạng nhì: AFA-RSM 

- Vua phá lưới: Phạm Ngọc Lanh (số 09-AAC)- 6 bàn thắng

2. Kết quả thi đấu VACPA Football Cup 2018 khu vực miền Bắc

- Đội vô địch: AVA

- Đội hạng nhì: E&Y

- 02 đội hạng ba: UHY &Thăng Long T.D.K

- Vua phá lưới: Tô Minh Đức (số 17- E&Y)- 9 bàn thắng

3. Kết quả thi đấu VACPA Football Cup 2018 khu vực miền Nam

- Đội vô địch: E&Y

- Đội hạng nhì: A&C

- Đội hạng ba: KPMG

- Đội hạng tư: AISC-Phương Nam

- Vua phá lưới: Bùi Thanh Toàn ( E&Y)- 12 bàn thắng

Chúng ta cùng chúc mừng sự thành công tốt đẹp của giải bóng đá VACPA Football Cup 2018 

và cũng xin chúc mừng các đội bóng vô địch và đoạt các giải của VACPA Football Cup 2018. 

Hẹn gặp lại mùa giải sôi động “VACPA Football Cup 2019”.

VACPA tổ chức thành công giải “VACPA FOOTBALL CUP 2018” tại 3 miền

Tin trong nước

Việt Nam dẫn đầu cuộc đua tăng trưởng trong ASEAN năm 2019 nhờ hưởng lợi chiến tranh thương mại

Dưới đây là một số hình ảnh VACPA Football Cup 2018:

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA và ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban tổ chức 

trao Huy chương vàng cho đội AVA

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA trao Cúp cho đội vô địch AAC tại miền Trung

Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA trao Cúp cho đội vô địch E&Y tại miền Nam

Nguyễn Thái Quỳnh Trang 



Báo cáo mới nhất của ICAEW dự báo tăng trưởng trung bình khu vực Đông Nam Á năm 2019 khoảng 5%, thấp hơn năm 2018 0,3 điểm %, do xung đột thương 

mại Mỹ - Trung và thắt chặt tiền tệ toàn cầu. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam là ngoại lệ.

Việt Nam là một trong hai quốc gia - là Phillipines, có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình khu vực.

Tổng kết quý 3 năm 2018, ICAEW cho biết tăng trưởng kinh tế tiếp tục ở mức vừa phải ở hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á. Tăng trưởng kinh tế trung bình có xu hướng chậm lại, còn 4,8% so 

với cùng kỳ năm ngoái, từ mức 5,2% của quý 2. Việt Nam là trường hợp ngoại lệ khi tăng tốc lên 6,9%, từ 6,7% trong quý 2.

Trước hết, các nhà kinh tế của ICAEW đánh giá, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khối ASEAN được ghi nhận là vị thế chính phủ trong lòng dân được cải thiện. Việt Nam tiếp tục duy trì được 

cầu cao với hàng hoá trong nước song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu.

Trong khi đó, chi tiêu tài khóa dự kiến sẽ tăng mạnh ở các quốc gia Indonesia, Thái Lan và Philippines trước cuộc bầu cử sắp tới vào nửa đầu năm 2019, điều đó được cho rằng sẽ khiến nhiều 

chính phủ trong khu vực, bao gồm cả Indonesia và Malaysia bỏ lỡ các cơ hội củng cố tiềm lực tài chính đầy tham vọng cho năm 2019.

Thứ hai, Việt Nam là một trong số các quốc gia hưởng lợi từ cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Theo các báo cáo của Maybank Kim Eng (Thái Lan), Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và 

Malaysia có thể tận dụng cơ hội khi các công ty đa quốc gia (MNCs) và công ty Trung Quốc xây dựng các nhà máy mới tại đó và mở rộng năng lực sản xuất của họ.

Trong khi Singapore và Thái Lan chứng kiến sự suy giảm mạnh nhất, gần 1%, thì Việt Nam, Phillipines và Indonesia đều duy trì được tăng trưởng khá tốt khi mức giảm là không đáng kể, dưới 

0,5%, và tiếp tục nằm trong top 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất toàn cầu.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam/ Tradingeconomics.com

"Việt Nam dường như đang chiếm được thị phần lớn nhất của chuỗi cung ứng dịch chuyển từ Trung Quốc, quốc gia này đang được xem là "mini-China". Trong tương lai, Việt Nam sẽ sản xuất 

thay thế cho Trung Quốc", các nhà phân tích của Maybank KE nói.

Thêm nữa, dòng vốn FDI ổn định vẫn đang tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, tính chung 11 tháng năm nay, Việt Nam đã thu hút 

được 2.714 dự án FDI cấp phép mới, tổng vốn đăng ký đã lên tới 16,5 tỷ USD.

Dẫn đầu lượng vốn FDI vẫn là nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và theo sau đó là lĩnh vực bất động sản. Các đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong giai đoạn này là Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Singapore cùng Trung Quốc và Thái Lan.

FDI lũy kế vào Việt Nam/ Tradingeconomics.com

Về xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, tính đến cuối tháng 11 năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 223,63 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm đến hơn 70% tổng kim 

ngạch. Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là EU, Trung Quốc và ASEAN.

Theo ICAEW



Chiều 14/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn có buổi tiếp và làm việc với ông Konaka Tetsuo Trưởng đại diện Văn phòng Cơ quan hợp 

tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam cùng đoàn công tác. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Chào mừng ông Konaka cùng đoàn tới thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản và JICA 

đã dành cho Bộ Tài chính Việt Nam thời gian qua thông qua nhiều hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực hải quan, thuế, tài chính doanh nghiệp và các khoản vay ODA.

Chia sẻ về định hướng của Việt Nam trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết: Chính phủ Việt Nam giao Bộ Tài chính thực hiện những nhiệm vụ chiến lược 

ngân sách tài chính tới năm 2025, trong đó có nhiệm vụ thực hiện chuẩn mực kế toán kiểm toán theo thông lệ quốc tế cả khu vực công và tư nhân. Thứ trưởng bày tỏ sự vui mừng khi Chính phủ 

Nhật Bản và phía JICA hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc nghiên cứu xây dựng thể chế, đánh giá tác động cũng như áp dụng các chuẩn mực kế toán kiểm toán quốc tế đối với khu vực tư 

nhân.

JICA hỗ trợ Việt Nam áp dụng chuẩn mực kế toán kiểm toán khu vực kinh tế tư nhân

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chào mừng Trưởng đại diện JICA cùng đoàn đến thăm và làm việc 

với Bộ Tài chính Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác MoU giữa hai bên trong khảo sát về chuẩn mực kế toán kiểm toán thời gian qua, JICA đã hỗ trợ Bộ Tài chính đánh giá sự khác biệt giữa chuẩn mực kế toán 

Việt Nam, chế độ kế toán và cơ chế tài chính liên quan đến lập báo cáo tài chính và IFRS (bao gồm các ảnh hưởng có thể của việc áp dụng IFRS tại Việt Nam); Báo cáo khảo sát kinh nghiệm quốc 

tế; Tiến hành khảo sát về khả năng áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của các doanh nghiêp Việt Nam; Tổ chức Hội thảo để chia sẻ kinh nghiệm về chính sách áp dụng và quá trình áp 

dụng IFRS ở các quốc gia; Tổ chức Đoàn Khảo sát kinh nghiệm áp dụng IFRS tại Nhật Bản. Thứ trưởng cho rằng những nội dung trong khuôn khổ hợp tác với JICA là những tài liệu quan trọng 

với Bộ Tài chính Việt Nam trong xây dựng thể chế chính sách về chế độ kế toán kiểm toán tại các khu vực công cũng như khu vực tư nhân.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng cho rằng khi áp dụng IFRS, bộ chuẩn mực này thường xuyên được điều chỉnh hàng năm, vì vậy công tác biên dịch, chuẩn hóa và pháp lý hóa Bộ 

chuẩn mực này, bao gồm cả hướng dẫn, sau đó mới được thể chế hóa bằng Nghị định của Chính phủ. Một trong yếu tố quan trọng và quyết định là phải làm sao cùng với việc cập nhật, bổ sung 

những điều chỉnh của Việt Nam không chậm hơn với cập nhật, bổ sung của thế giới và khu vực.

Ông Konaka Tetsuo Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: Bộ Tài chính cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với JICA trong việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao trong áp dụng IFRS tại Việt Nam cũng như tổ 

chức thành công Hội thảo vào cuối tháng 2/2019. Thứ trưởng mong muốn JICA tiếp tục có các chương trình hợp tác dài hạn để đưa các chuẩn mực kế toán kiểm toán theo thông lệ tốt của quốc tế 

vào thực tiễn ở Việt Nam thành công trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Konaka Tetsuo khẳng định, JICA sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác với Bộ Tài chính, đặc biệt là trong việc áp dụng các chuẩn mực IFRS vào Việt Nam 

trong thời gian tới./.

Trích nguồn: H.Thọ

www.mof.gov.vn



Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và phát triển mạnh mẽ như hiện nay, gia nhập thành viên 

hãng kiểm toán quốc tế đang là xu hướng được nhiều công ty kiểm toán trong nước lựa 

chọn nhờ việc mang lại nhiều lợi ích đối với doanh nghiệp. BIG4 và hàng loạt các công ty 

khác đang vươn mình mạnh mẽ trong ngành kiểm toán độc lập Việt Nam là những minh 

chứng cụ thể và rõ ràng nhất cho sự thành công sau khi trở thành thành viên hãng kiểm toán 

quốc tế.

Để được tham gia vào mạng lưới thành viên của hãng kiểm toán quốc tế, các công ty Việt 

Nam ngoài việc đảm bảo đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn khắt khe của hãng về năng lực 

nhân viên, cơ cấu tổ chức, mạng lưới khách hàng, chất lượng dịch vụ, điều kiện cơ sở vật 

chất…; còn phải trải qua quy trình xét duyệt, kiểm định thành viên một cách nghiêm ngặt. 

Việc trở thành thành viên của hãng kiểm toán quốc tế là hướng đi phù hợp với tiến trình toàn 

cầu hoá nền kinh tế, đồng thời mang tới những lợi ích không nhỏ đối với các công ty kiểm 

toán trong nước.

Lợi ích về danh tiếng và thương hiệu

Lợi ích lớn nhất khi gia nhập mạng lưới thành viên hãng kiểm toán là được sử dụng thương 

hiệu quốc tế và logo của hãng, thể hiện sự khác biệt rõ rệt với các công ty kiểm toán trong 

nước. Việc này giúp các hãng thành viên nâng cao uy tín và danh tiếng với chất lượng và 

dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, giới thiệu về công 

ty và dịch vụ đến với khách hàng.

Hỗ trợ về kỹ thuật và quy trình kiểm toán quốc tế

Trở thành thành viên hãng kiểm toán quốc tế, công ty được hỗ trợ trong việc cải tiến, hoàn 

thiện các vấn đề liên quan tới quy trình, quy chế quản trị; được tư vấn về cơ cấu tổ chức bộ 

máy quản lý điều hành, xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quy chế nhân viên, quản trị 

khách hàng đáp ứng yêu cầu của mô hình công ty quốc tế, nhằm tạo môi trường làm việc 

mang tính chuyên nghiệp, mang lại ấn tượng ban đầu khi tiếp cận khách hàng. Bên cạnh đó, 

công ty cũng được hãng tư vấn chuyên môn về thiết lập quy trình kiểm toán theo chuẩn quốc 

tế, điều này đặc biệt quan trọng và cần thiết khi cung cấp dịch vụ cho các khách hàng có yếu 

tố nước ngoài.

Đào tạo nghiệp vụ, trao đổi với các chuyên gia trên mạng lưới toàn cầu

Các công ty thành viên ở Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền lợi về hỗ trợ đào tạo từ phía 

hãng quốc tế dưới nhiều hình thức khác nhau. Công ty có thể cử nhân viên tham gia tập 

huấn và làm việc tại các văn phòng nước ngoài của các các công ty khác thuộc mạng lưới 

thành viên của hãng. Ngoài ra, các hãng quốc tế cũng có thể cử chuyên gia hoặc mời 

chuyên gia theo yêu cầu từ phía công ty sang đào tạo trực tiếp tại văn phòng Việt Nam. Hiện 

nay, ngoài những hình thức đào tạo nêu trên, các hãng quốc tế còn tổ chức các buổi đào tạo 

chuyên môn qua hình thức “webinar” – đào tạo thông qua kênh thông tin trực tuyến. Hình 

thức này tạo điều kiện cho thành viên đầy đủ ở tất cả các nước đều có thể tham dự, đóng 

góp ý kiến, đặt câu hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trên mạng nội bộ trực tuyến của hãng quốc tế.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của các công ty thành viên Việt Nam đều 

được khuyến khích và hỗ trợ về thời gian và chi phí để đào tạo và thi các chứng chỉ quốc tế, 

nhằm nâng cao chất lượng của nhân viên, đáp ứng các yêu cầu về bằng cấp quốc tế.

Thành viên hãng tại Việt Nam có cơ hội đăng cai tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế có sự 

tham gia của các công ty thành viên quốc tế, cùng chia sẻ và thảo luận về các vấn đề chuyên 

môn, nhằm mở rộng danh tiếng và uy tín của các công ty thành viên tại Việt Nam.

Tin Quốc tế

Ghana: Lên kế hoạch kiểm toán nhân sự nhằm giải quyết thất nghiệp

(BKTO) - Tổng Kiểm toán nước Cộng hòa Ghana Daniel Domelovo mới đây đã lên kế hoạch thực hiện dự án kiểm toán nhân sự và biên chế trên phạm

 vi toàn quốc, bắt đầu tại thị trấn, thủ phủ Bolgatanga thuộc quận Bolgatanga. 

Dự án kiểm toán này được đề ra nhằm giúp loại bỏ 

danh sách những công chức, viên chức “ảo” và những 

người đã quá tuổi nghỉ hưu (trên 60) nhưng vẫn cố tình 

ở lại cơ quan để được nhận lương. Trong khi đó, tình 

trạng thất nghiệp, đặc biệt là đối với sinh viên mới ra 

trường, đang là vấn đề nhức nhối tại Ghana. Tổng 

Kiểm toán bày tỏ mối quan ngại về tình trạng thanh 

niên thất nghiệp trong nước ngày càng gia tăng, dù đa 

số họ đều có bằng đại học và sau đại học. Tạo cơ hội 

có việc làm cho họ cũng là biện pháp giúp giảm các tệ 

nạn xă hội gây ra do t́nh trạng thất nghiệp gia tăng.

Tổng Kiểm toán Daniel Domelovo cho biết, hầu hết 

các tài xế, bảo vệ, nhân viên an ninh và thư ký ở nhiều 

cơ quan nhà nước, đặc biệt là các cơ sở giáo dục đại học đã trên 60 tuổi vẫn đang làm việc 

và hưởng lương. Thậm chí, nhiều nhân viên trên dưới 75 tuổi vẫn làm việc, được hưởng 

lương nhưng không có hợp đồng.

Ông Domelovo cho biết, Hiến pháp Ghana đã quy định tuổi nghỉ hưu cho các công chức, 

viên chức nhà nước là 60. Ông sẽ không bị lung lay bởi bất kỳ áp lực chính trị nào và sẽ quyết 

tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình để đảm bảo luật pháp được thực thi nghiêm chỉnh

Gần 50% thanh niên Ghana đang thất nghiệp

Chiến dịch trên của Tổng Kiểm toán được hy vọng giúp cắt giảm ngân sách tiền lương của 

Chính phủ, song song với việc tạo cơ hội có việc làm cho vô số thanh niên đang thất nghiệp 

tại Ghana.

Kế hoạch của Tổng Kiểm toán Ghana nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ từ các Bộ, ban, 

ngành khác của Chính phủ cũng như công chúng và được hi vọng sớm giải quyết những vấn 

đề bất cập tại Ghana.

Trích nguồn: THANH XUYÊN (Báo Kiểm toán)
(Theo Allafrica)

Tổng Kiểm toán Ghana Daniel Domelovo Tổng Kiểm toán Ghana Daniel Domelovo 

Tham khảo

Lợi ích của các công ty kiểm toán khi gia nhập hãng thành viên kiểm toán quốc tế

Được giới thiệu khách hàng

Hoạt động trong hệ thống các công ty kiểm toán cùng thương hiệu trên toàn thế giới cũng 

mang lại lợi ích nhất định cho các công ty Việt Nam trong việc mở rộng mạng lưới khách 

hàng. Trên thực tế, hiện nay rất nhiều công ty đa quốc gia với công ty mẹ hoạt động tại nước 

ngoài là khách hàng của hãng kiểm toán quốc tế, khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho các 

công ty con hay chi nhánh tại Việt Nam, các công ty này sẽ ưu tiên lựa chọn công ty thành 

viên của hãng tại Việt Nam do các yêu cầu về tiêu chuẩn quốc tế và đồng bộ cơ sở dữ liệu. 

Nhờ lợi thế đặc thù này, hãng thành viên tại Việt Nam sẽ được giới thiệu một lượng tương 

đối lớn khách hàng tiềm năng bởi các công ty khác trong cùng hệ thống hãng quốc tế. Thêm 

vào đó, mức phí mà công ty nhận được khi cung cấp dịch vụ cũng là một con số đáng kể theo 

quy mô của khách hàng. Đây là một ưu thế lớn của các hãng thành viên khi cạnh tranh với 

các công ty trong nước.

Lợi thế khi tiếp cận các khách hàng có yếu tố nước ngoài, các công ty, tập đoàn lớn và 

có độ phức tạp cao

Quá trình hội nhập toàn cầu, mở cửa thị trường tạo điều kiện cho rất nhiều các loại hình 

doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, phi lợi 

nhuận hoạt động tại Việt Nam. Cùng với đó, yêu cầu về tiêu chuẩn dịch vụ kiểm toán và đòi 

hỏi đối với chất lượng đội ngũ kiểm toán chuyên nghiệp về bằng cấp cũng như kinh nghiệm 

của các khách hàng này cũng rất khắt khe. Đây chính là cơ hội cho các hãng thành viên tại 

Việt Nam tiếp cận khách hàng khi đáp ứng đầy đủ năng lực về phía công ty và yêu cầu về 

nhân sự. Thực tế cho thấy, các nhà tài trợ nước ngoài như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng 

Phát triển Châu Á đều giới hạn một danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện 

dịch vụ kiểm toán cho các dự án được tài trợ, mà tất cả trong số đó đều là các công ty thành 

viên của các hãng kiểm toán lớn trên thế giới. Không chỉ đối với các loại hình nêu trên, các 

công ty trong nước hiện tại cũng có xu hướng lựa chọn sử dụng dịch vụ kiểm toán của các 

công ty thành viên hãng kiểm toán quốc tế do dịch vụ cung cấp đạt chất lượng chuẩn quốc tế 

cùng đội ngũ kiểm toán viên có kinh nghiệm và bằng cấp.

Trở thành thành viên của hãng kiểm toán quốc tế, các công ty trong nước đã gặt hái được 

nhiều thành công và lợi ích về danh tiếng, doanh thu, khách hàng và chất lượng dịch vụ. Do 

vậy, đây sẽ là một hướng phát triển cho các công ty trong nước để nâng cao chất lượng dịch 

vụ, năng lực của công ty, trình độ kinh nghiệm của đội ngũ kiểm toán, đồng thời cũng là sự 

thúc đẩy mạnh mẽ đối với các công ty đã là thành viên hãng quốc tế trong việc tiếp tục phát 

triển để vươn tới quy mô và tầm cỡ khu vực và thế giới.

TS. Nguyễn Thành Trung - Ủy viên BCH VACPA

TS. Nguyễn Thành Trung - FCPA (Việt Nam), FCCA (UK), FCPA (Úc)

 Ủy viên BCH Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) -

TGĐ Công ty TNHH Nexia STT
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