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VACPA ĐỀ NGHỊ UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỔ SUNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN VÀO NHÓM ĐỐI TƯỢNG
ĐƯỢC DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG

Nhằm hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp
kiểm toán tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời
gian tới (dự kiến sau ngày 01/10/2021 khi Thành
phố Hồ-Chí-Minh áp dụng Chỉ thị mới), Chủ tịch
Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã ký hỏa tốc Công văn số 407-2021/VACPA
ngày 24/9/2021 gửi Chủ tịch UBND TP.HCM để
tiếp tục đề nghị bổ sung doanh nghiệp kiểm
toán vào nhóm được phép hoạt động trong
bối cảnh Thành phố thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung công văn
407-2021/VACPA nhấn mạnh các cơ sở để xem
xét dịch vụ kiểm toán thuộc nhóm hoạt động
bổ trợ doanh nghiệp đã nêu trong Công văn số
354-2021/VACPA ngày 28/07/2021 của VACPA gửi
Ông/Bà Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố trực
thuộc Trung ương, bao gồm thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ-Chí-Minh để trân trọng đề nghị Ủy
ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xem xét, chấp
thuận cho phép kiểm toán viên và nhân viên
của doanh nghiệp kiểm toán được là nhóm đối
tượng ưu tiên tiêm vắc xin để hạn chế rủi ro lây
nhiễm dịch bệnh Covid-19 và tạo điều kiện cho
các doanh nghiệp kiểm toán được phép duy trì
hoạt động, cũng như ảnh hưởng của việc công
bố báo cáo tài chính không kịp thời, chậm trễ
đối với đối với doanh nghiệp, thị trường chứng
khoán,… Ngoài ra, Công văn số 407-2021/VACPA
đã cung cấp thêm thông tin tham khảo về việc
Công an Thành phố Hà Nội đã có Công văn số
6482/CAHN-VP01 ngày 06/09/2021, trong đó đã
phân loại dịch vụ kiểm toán vào nhóm bổ trợ doanh nghiệp để được cấp giấy đi đường.

Trên cơ sở đó, VACPA trân trọng đề nghị UBND
Thành phố Hồ-Chí-Minh xem xét bổ sung dịch vụ
kiểm toán vào nhóm được duy trì hoạt động trong
thời gian tới để doanh nghiệp kiểm toán được tham
gia cùng chính quyền hỗ trợ các doanh nghiệp và
góp phần vào mục tiêu phục hồi kinh tế trên địa
bàn thành phố Hồ-Chí-Minh.
Ngày 30/9/2021, UBND TPHCM ban hành Chỉ thị số
18/CT-UBND về việc tiếp tục kiểm soát ,điều chỉnh
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Theo Phụ
lục số 03 đính kèm Chỉ thị, trong danh sách các cơ
quan, đơn vị, tổ chức được hoạt động đã bao gồm
dịch vụ kiểm toán, từ đó tạo điều kiện cho hội viên,
doanh nghiệp kiểm toán trên địa bàn được hoạt
động trong thời gian tới. VACPA sẽ tiếp tục đồng
hành cùng hội viên trong hoạt động nghề nghiệp,
đặc biệt sẽ tiếp tục tập trung hỗ trợ giải quyết các
khó khăn cho hội viên, doanh nghiệp kiểm toán
phát sinh từ dịch Covid-19.

Xem chi tiết Công văn số 407-2021/VACPA ngày 24/9/2021 tại đây
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VACPA ĐỀ NGHỊ VÀ NHẬN ĐƯỢC GIẢI ĐÁP CỦA
BỘ TÀI CHÍNH VỀ HẠCH TOÁN VÀ THUYẾT MINH MỘT
SỐ CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN BỘ PHẬN TRỰC TIẾP SẢN
XUẤT PHÁT SINH DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được Công văn số 10385/BTC-QLKT ngày 10/09/2021
của Bộ Tài chính trả lời Công văn số 380-2021/VACPA ngày 18/08/2021 của VACPA về việc giải đáp vướng
mắc liên quan đến hạch toán và trình bày, thuyết minh trên báo cáo tài chính về một số khoản chi phí liên
quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, vấn đề vướng mắc VACPA đã gửi đến Bộ Tài
chính như sau:
“Một số doanh nghiệp là khách hàng của doanh
nghiệp kiểm toán (áp dụng chế độ kế toán doanh
nghiệp theo Thông tư số 200/TT-BTC ngày 11/12/2014)
tại địa bàn thực hiện giãn cách xã hội (như Tp. Hồ
Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai…) phải tạm
ngừng hoạt động sản xuất do phát hiện nhiều ca
F0, F1. Việc tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng
của dịch Covid -19 dẫn đến việc các doanh nghiệp
phát sinh nhiều khoản chi phí liên quan đến bộ
phận trực tiếp sản xuất như: chi phí khấu hao TSCĐ
và các chi phí phát sinh trong thời gian ngừng hoạt
động, chi phí tiền lương và các khoản trích theo
lương, chi phí thực hiện xét nghiệm Covid-19, chi phí
đồ bảo hộ, khẩu trang, thuốc khử khuẩn, chi phí vật
dụng để nhân viên cách ly tập trung tại xưởng, chi
phí tiêm phòng vắc-xin ngừa Covid-19 (nếu có) ... Do
đây là vấn đề mới phát sinh, nên hiện tại các doanh
nghiệp này đang gặp vướng mắc về việc hạch toán
các loại chi phí nêu trên vào tài khoản và trình bày,
thuyết minh trên báo cáo tài chính như thế nào
cho phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán doanh
nghiệp theo quy định hiện hành.”
Chi tiết Công văn số 10385/BTC-QLKT, vui
lòng xem tại đây.
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Đối với vướng mắc nêu trên, tại Công văn số 10385/
BTC-QLKT ngày 10/09/2021, Bộ Tài chính đã hướng
dẫn:
- Cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính:
Đơn vị hạch toán các chi phí liên quan đến bộ phận
trực tiếp sản xuất trong thời gian ngưng hoạt động
do dịch Covid-19 vào Tài khoản 811 - Chi phí khác.
Đơn vị phải thuyết minh việc hoạch toán này trên
Thuyết minh Báo cáo tài chính của đơn vị;
- Việc xác định nghĩa vụ thuế về các chi phí liên
quan đến bộ phận trực tiếp sản xuất phát sinh do
ảnh hưởng của dịch Covid-19 thực hiện theo pháp
luật thuế.
VACPA trân trọng gửi tới Quý Hội viên Công văn
10385/BTC-QLKT để nghiên cứu, hỗ trợ, tư vấn cho
khách hàng trong quá trình thực hiện soát xét, kiểm
toán báo cáo tài chính. VACPA sẽ tiếp tục phối hợp,
làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên
quan để hỗ trợ tốt nhất cho các hội viên, kiểm toán
viên và doanh nghiệp kiểm toán.
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VACPA KIẾN NGHỊ BỘ TÀI CHÍNH XEM XÉT CHO PHÉP
GIA HẠN THỜI GIAN NỘP, CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TRONG BỐI CẢNH COVID-19

Sau khi nhận được kiến nghị của một số Hội viên
là các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) về việc
đề nghị gia hạn nộp báo cáo tài chính (BCTC) đã
được kiểm toán cho các doanh nghiệp có năm tài
chính kết thúc ngày 30/6/2021 do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, nhận thấy đây là vấn đề quan trọng
có ảnh hưởng đến các đơn vị được kiểm toán và
doanh nghiệp kiểm toán, VACPA đã có công văn
số 408-2021/VACPA ngày 27/9/2021 kiến nghị Bộ
Tài chính về vấn đề này. Nội dung chính của công
văn như sau:
Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, một số
tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng
Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách
trong phòng chống dịch Covid-19, một số DNKiT và
nhiều khách hàng của DNKiT có năm tài chính kết
thúc ngày 30/06/2021 không thuộc nhóm đối tượng
được phép hoạt động cũng như không thuộc các
trường hợp được phép di chuyển trên các địa bàn
thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Hội viên và Quý bạn đọc có thể xem đầy đủ
nội dung kiến nghị của VACPA tại đây
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VACPA nhận thấy rằng trong điều kiện các tỉnh,
thành phố thực hiện các biện pháp siết chặt nhằm
hạn chế lây lan của dịch Covid-19 hiện nay, các doanh nghiệp, DNKiT và người lao động có trụ sở, văn
phòng hoặc nơi cư trú tại các tỉnh, thành phố thực
hiện giãn cách (như Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân
cận) gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh
doanh, cung cấp dịch vụ và di chuyển. Việc phát
hành, nộp BCTC đã được kiểm toán của các doanh
nghiệp có năm tài chính kết thúc ngày 30/06/2021
không thể thực hiện được đúng thời hạn theo quy
định của pháp luật hiện hành là ngày 30/09/2021.
Do vậy, VACPA đã kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cho
phép các doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố thực
hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg được gia hạn thời gian nộp,
công bố BCTC đã được kiểm toán cho năm tài chính
kết thúc ngày 30/06/2021 thêm 30 ngày làm việc kể
từ ngày các tỉnh, thành phố có văn bản ngừng giãn
cách xã hội để tháo gỡ khó khăn và giải quyết kịp
thời một phần khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh
hưởng của dịch Covid-19.
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VACPA THỰC HIỆN KHẢO SÁT VỀ NHU CẦU SỬ DỤNG
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐIỆN TỬ TRONG BỐI CẢNH
COVID-19 VÀ CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu,
với mong muốn tập trung vào những giải pháp
thực tiễn hỗ trợ cho hội viên, doanh nghiệp kiểm
toán, ngày 29/9/2021, Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam (VACPA) thực hiện khảo sát “Tìm
hiểu nhu cầu về Báo cáo kiểm toán điện tử (E – Audit Report)” tại Việt Nam để tìm hiểu nhu cầu sử
dụng và tiếp cận với việc xây dựng và áp dụng Báo
cáo kiểm toán điện tử. Thời hạn phản hồi khảo sát
là 15/10/2021.
Đối tượng khảo sát bao gồm các doanh nghiệp
kiểm toán là hội viên tổ chức của VACPA, khách
hàng của doanh nghiệp kiểm toán, chuyên gia
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Nội dung khảo sát bao gồm các
thông tin:
1) Nhận thức tính cần thiết của việc cung cấp Báo
cáo kiểm toán điện tử (BCKTĐT);
2) Kiến thức và kỹ năng cần thiết để cung cấp
BCKTĐT;
3) Ưu điểm việc cung cấp BCKTĐT;
4) Khả năng triển khai cung cấp BCKTĐT;
5) Các vấn đề xã hội;
6) Mức độ sẵn lòng cung cấp BCKTĐT.

Đồng thời, VACPA đang nghiên cứu cơ sở pháp lý,
thông lệ quốc tế về việc sử dụng chữ ký điện tử của
kiểm toán viên và phát hành báo cáo kiểm toán điện
tử. Sau khi có kết quả khảo sát, VACPA sẽ tập hợp,
phân tích dữ liệu và tổng hợp báo cáo, kiến nghị cơ
quan quản lý Nhà nước về việc cho phép áp dụng
“Báo cáo kiểm toán điện tử”. Do đó, VACPA rất mong
nhận được nhiều ý kiến của doanh nghiệp kiểm toán
và các bên liên quan để tổng hợp và kiến nghị cho
phù hợp với quy định và thực tiễn nghề nghiệp.

Quý Hội viên/Doanh nghiệp có thể trả lời khảo sát
theo link dưới đây:
Link khảo sát Khách hàng KiT:
https://forms.gle/yFTzBjARFNntrsXCA
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Link khảo sát cho DNkiT:
https://forms.gle/Lm6ZqPt1ejYRLKRV6
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VACPA KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI XÂY DỰNG MỚI
WEBSITE VÀ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỘI VIÊN

Thích ứng với xu hướng chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời để nâng cao hiệu
quả hoạt động của VACPA, đáp ứng yêu cầu dễ dàng tương tác, sử dụng, cập nhật thông tin của hội viên,
học viên, trong năm 2021, VACPA đã tập trung triển khai xây dựng mới website và phần mềm quản lý hội
viên để thay thế cho phần mềm hiện tại đã được khai thác, sử dụng từ năm 2015. Đây được xem là dự án
trọng tâm của hoạt động công nghệ - tin học của VACPA trong các năm 2021-2022.

Để triển khai hiệu quả dự án này, ngày 30/8/2021, Chủ tịch VACPA đã ban hành Quyết định số 388-2021/
QĐ-VACPA về việc thành lập Tổ kỹ thuật “Xây dựng website và phần mềm quản lý hội viên”. Thành viên
của Tổ kỹ thuật bao gồm: đại diện lãnh đạo VACPA, bộ phận tin học - công nghệ của VACPA, chuyên gia
công nghệ - thông tin của Hội viên tổ chức được Ban Chấp hành hỗ trợ VACPA cùng 01 chuyên gia về công
nghệ thông tin từ doanh nghiệp khác. Tổ kỹ thuật sẽ hỗ trợ VACPA trong việc: Thẩm tra và hoàn thiện
các nội dung của Dự án do Văn phòng VACPA soạn thảo; Tư vấn các tiêu chí để lựa chọn và hỗ trợ việc lựa
chọn nhà thầu tư vấn, giám sát và nhà thầu thiết kế, xây dựng website và phần mềm; Xem xét, đánh giá
các đề xuất của đơn vị tư vấn, giám sát trong việc lựa chọn giải pháp, nền tảng công nghệ, cơ sở hạ tầng
xây dựng, vận hành website và phần mềm quản lý hội viên; ....
Trong tháng 9/2021, các thành viên Tổ kỹ thuật đã
họp nhóm, dành thời gian rà soát, cho ý kiến các tài
liệu do Văn phòng VACPA dự thảo. Trên cơ sở ý kiến
của Tổ kỹ thuật, Văn phòng VACPA đã hoàn thiện lại
các yêu cầu, phạm vi công việc, tiêu chí lựa chọn đơn
vị tư vấn,… trong tài liệu mời đơn vị công nghệ thông
tin tham gia thực hiện dự án để chuẩn bị họp chính
thức Tổ kỹ thuật trong nửa đầu tháng 10/2021.
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Trong các tháng tới, VACPA sẽ khẩn trương thực
hiện các bước công việc tiếp theo để hoàn thiện yêu
cầu cho website và phần mềm quản lý hội viên mới,
đồng thời tổ chức lựa chọn đơn vị công nghệ thông
tin để phát triển phần mềm đáp ứng đặc điểm hoạt
động trong giai đoạn tới của VACPA và ứng dụng
được các nền tảng công nghệ mới hiện nay. Việc
triển khai xây dựng và đưa vào sử dụng website và
phần mềm quản lý hội viên mới cũng là một trong
các giải pháp bổ sung quyền lợi cho hội viên, đáp
ứng nguyện vọng của hội viên dựa trên kết quả khảo
sát do VACPA thực hiện trong thời gian vừa qua.
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VACPA PHỐI HỢP VỚI ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ
KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CHO CÔNG CHỨC CỦA UBCKNN
NĂM 2021

Thực hiện Biên bản hợp tác với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) giai đoạn 2021-2025 và tiếp nối
các khóa đào tạo nghiệp vụ kế toán, kiểm toán cho công chức UBCKNN trong năm trước, Hội kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) và UBCKNN đã phối hợp tổ chức khóa đào tạo trực tuyến “Đào tạo nghiệp vụ
kế toán, kiểm toán cho công chức của UBCKNN năm 2021” trong các ngày 21 và 22/09/2021.
Giảng viên bao gồm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn của VACPA và Giám đốc kiểm toán do Công ty TNHH
KPMG hỗ trợ là hội viên của VACPA. Về phía UBCKNN, các cán bộ tham gia khóa đào tạo đến từ nhiều vụ
chuyên môn như: Vụ Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Vụ Quản lý chào bán
chứng khoán, Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Vụ Giám sát công ty đại chúng, Vụ Phát triển thị trường,
Thanh tra.

Chương trình học được thiết kế riêng theo yêu cầu của UBCKNN về đào tạo nghiệp vụ cho các công chức,
trong đó đã cập nhật các quy định pháp luật và vấn đề thực tế hiện nay trong kế toán và kiểm toán của các
tổ chức niêm yết, công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Trong các buổi đào tạo, các
học viên và giảng viên đã trao đổi về các vướng mắc phát sinh để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát của
UBCKNN đối với báo cáo tài chính của các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.
Khóa học đã nhận được sự đánh giá tốt từ các công chức, cán bộ của UBCKNN. Trong thời gian tới, VACPA
sẽ tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác với UBCKNN và các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như làm cầu nối giữa
hội viên VACPA và cơ quan quản lý nhà nước nhằm trao đổi vướng mắc, khắc phục kịp thời các khó khăn của
doanh nghiệp và nâng cao chất lượng, tính minh bạch của thông tin tài chính trên thị trường chứng khoán.
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VACPA TỔ CHỨC CÁC LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC
ĐẦU TIÊN NĂM 2022 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Sáng ngày 14/9/2021, lớp cập nhật kiến thức (CNKT)
trực tuyến (online) đầu tiên trong năm đào tạo 2022
của Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
đã khai mạc với số lượng học viên tham gia rất đông
đảo. Tiếp đó, ngày 28,29/9/2021 VACPA sẽ tiếp tục
tổ chức lớp CNKT tiếp theo để kịp thời cập nhật các
quy định mới nhất đến các hội viên, kiểm toán viên,
kế toán viên, các hội viên tổ chức, các công ty kiểm
toán và những người quan tâm khác tại các doanh
nghiệp, ngân hàng, …
Tháng 9/2021 là thời điểm có nhiều quy định mới về
thuế, bảo hiểm xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19. Do đó, các lớp CNKT
chủ yếu tập trung vào các chính sách mới này để
giúp kiểm toán viên, kế toán viên tư vấn, hỗ trợ doanh
nghiệp. Đặc biệt trước mùa kiểm toán vào cuối năm
2021, nội dung chuyên đề về xác định, đánh giá rủi
ro đối với báo cáo tài chính do ảnh hưởng của dịch
Covid-19 và lập báo cáo tài chính hợp nhất đã cung
cấp, các giải pháp kiểm toán trong tình huống phát
sinh do dịch bệnh như kiểm toán viên không thể
chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho, không thể gặp
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khách hàng để ký hợp đồng kiểm toán tại các khu
vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/
CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ hoặc
đưa ra các lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của
khách hàng, ảnh hưởng đến báo cáo hợp nhất khi các
công ty con bị tác động bởi dịch Covid-19, …
Về cấp giấy chứng nhận tham dự cập nhật kiến thức
năm 2021, Văn phòng VACPA thành phố Hồ Chí Minh
sẽ tiếp tục hỗ trợ cấp giấy chứng nhận năm 2021 theo
công văn số 9733/BTC-QLKT của Bộ Tài chính cho các
kiểm toán viên, kế toán viên bằng bản sao điện tử qua
thư điện tử (email) trong thời gian giãn cách xã hội. Từ
ngày 21/9/2021, Thành phố Hà Nội chuyển sang thực
hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ nên các doanh nghiệp kiểm toán và
kiểm toán viên, kế toán viên có thể liên hệ Văn phòng
VACPA để lấy giấy chứng nhận tham dự cập nhật kiến
thức năm 2021 theo hình thức bản cứng. Quý hội viên,
Quý doanh nghiệp và những người quan tâm có nhu
cầu lấy giấy chứng nhận cập nhật kiến thức liên hệ
đến Bộ phận đào tạo Hà Nội (hotline 0946248484), Bộ
phận đào tạo Tp. HCM (hotline 0888401282) để được
cấp giấy và hỗ trợ kịp thời.
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VACPA KHAI GIẢNG KHÓA ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN,
KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2021 BẰNG HÌNH THỨC
TRỰC TUYẾN

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp và thực tế nhiều học viên ôn thi kiểm toán viên, kế
toán viên có nhu cầu học tập bằng hình thức trực tuyến (online), dựa trên kết quả khảo sát thực hiện trong thời
gian qua, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam đã tổ chức khóa ôn thi trực tuyến gồm 7 môn học trong
thời gian từ ngày 11/9/2021 đến 12/12/2021 ngoài giờ hành chính (vào thứ 7, chủ nhật và các buổi tối trong tuần).

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 15 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, khoá học trực
tuyến 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 kịp thời kèm theo
đề thi các môn của một số năm gần nhất và giảng
viên giải bài thi mẫu để học viên tham khảo; có đội
ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn về
điều kiện thi và quá trình thi. Ngoài ra, để việc học tập
trực tuyến hiệu quả, VACPA có buổi hướng dẫn học
viên tham gia lớp học trực tuyến và giải đáp thắc mắc
trước ngày khai giảng khóa học… Với nỗ lực và tinh
thần trách nhiệm cao, Ban Tổ chức khóa học cũng
thường xuyên quan tâm, thăm dò và tiếp thu những
ý kiến của học viên.
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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 2021.
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VACPA TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN VỀ
THỰC HÀNH KIỂM TOÁN CHO SINH VIÊN KHOA KẾ TOÁN
KIỂM TOÁN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Trong tình hình dịch Covid -19, sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán, kiểm toán gặp khó khăn trong
việc đi thực tập trực tiếp tại các doanh nghiệp, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Khoa
Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tổ chức khóa đào tạo trực
tuyến (Online) “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu kiểm toán Báo cáo tài chính - cấp độ cơ
bản” cho sinh viên năm cuối của Khoa Kế toán Kiểm toán. 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 chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT).
Tham gia khai giảng khóa học, TS. Nguyễn Thị Hồng Thúy- Trưởng Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học
Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã chia sẻ đến các sinh viên về ý nghĩa của chương trình đào tạo và mong
muốn các bạn sinh viên luôn giữ tinh thần ham học hỏi và thái độ tích cực để lĩnh hội được nhiều kiến thức và
kỹ năng nhất.
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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 cán bộ có thâm niên công tác trong
ngành kiểm toán và là những người 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. Ngoài ra, VACPA cũng mời ThS. Vũ Mạnh Hùng - Giám đốc kiểm
toán của Công ty TNHH Kiểm toán VACO (với hơn 18 năm kinh nghiệm và từng là Trưởng phòng kiểm toán
cao cấp tại Big 4) chia sẻ với các sinh viên về thực tế nghề nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp kiểm toán.
Nội dung khóa đào tạo 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. 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

Với cùng mục tiêu đào tạo, phát triển nguồn nhân
lực kế toán, kiểm toán có chất lượng cao, VACPA tin
tưởng rằng khóa đào tạo này sẽ mở ra các hoạt động
hợp tác, hỗ trợ sâu, rộng hơn giữa VACPA với Khoa
Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - Đại học
Quốc gia Hà Nội.

Chương trình kiểm toán mẫu – Cấp độ cơ bản”, sẽ 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.

năm thứ 3, thứ 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán với
phần nội dung chương trình linh hoạt để phù hợp với
đặc trưng, tính chất riêng của từng trường Đại học,
từng đơn vị.

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa
đào tạo thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên

VACPA tin tưởng rằng các lớp học thực hành cho các trợ lý, các sinh viên sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng
bổ ích để hỗ trợ quá trình ứng tuyển và công tác của các bạn sinh viên tại doanh nghiệp kiểm toán nói riêng
và sự phát triển của cácdoanh nghiệp kiểm toán, ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam nói chung.
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VACPA PHỐI HỢP VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔ CHỨC
THÀNH CÔNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU KIỂM TOÁN
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN
NGÀNH KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN”

Với mong muốn đóng góp nhiều hơn vào việc nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực cho nghề nghiệp
kế toán - kiểm toán, đồng thời để thúc đẩy mở rộng
hợp tác giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) với các trường đại học nhằm khai thác
hiệu quả tính năng ứng dụng cao của Chương trình
kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính của
VACPA soạn thảo, ban hành và cập nhật trong đào
tạo nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp kiểm
toán, ngày 9/9/2021, VACPA đã phối hợp với Học viện
Tài chính (Chủ nhiệm Câu lạc bộ đào tạo tài chính kế toán thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng
Việt Nam), Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học
Kinh tế Tp. Hồ-Chí-Minh tổ chức Hội thảo trực tuyến
“Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu
kiểm toán báo cáo tài chính trong đào tạo sinh viên
ngành kế toán - kiểm toán” dành riêng cho giảng
viên khoa kế toán, kiểm toán của các trường đại học,
cao đẳng cả nước.

Tham dự buổi Hội thảo có các Đại biểu đại diện cho
các cơ quan quản lý Nhà nước: Vụ Giáo dục đại học
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Quản lý giám sát kế
toán, kiểm toán - Bộ Tài chính; Vụ Giám sát công ty
đại chúng - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Đại diện
Lãnh đạo VACPA; Đại diện Lãnh đạo các đơn vị đồng
tổ chức: Học viện Tài chính (Chủ nhiệm Câu lạc bộ đào
tạo tài chính - kế toán thuộc Hiệp hội các trường đại
học, cao đẳng Việt Nam); trường Đại học Kinh tế quốc
dân; trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ-Chí-Minh cùng các
diễn giả đến từ các trường đại học, các doanh nghiệp
kiểm toán. Hội thảo còn nhận được sự tham gia phối
hợp của 6 trường gồm Đại học Kinh tế thuộc Đại học
Đà Nẵng, Đại học Điện lực, Học viện Nông nghiệp, Đại
học Tôn-Đức-Thắng, Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại
học quốc gia Tp. Hồ-Chí-Minh và Đại học Công nghiệp
Tp. Hồ-Chí-Minh cùng với gần 300 đại biểu tham dự là
các thầy cô giáo đến từ các trường đại học, cao đẳng
trên cả nước.

Từ kết quả thực tế khi Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính - một sản phẩm chuyên môn
nổi bật của VACPA đã được một số trường đại học đưa vào giáo trình hoặc giới thiệu trong chương trình đào
tạo, một số trường đã đưa môn học thực hành kiểm toán theo Chương trình kiểm toán mẫu thành một tín chỉ
cho sinh viên lựa chọn và gần đây là thay thế cho việc đi kiến tập/thực tập của một số sinh viên; Hội thảo đã tập
trung giới thiệu và hướng dẫn sử dụng linh hoạt Chương trình kiểm toán mẫu trong hoạt động đào tạo, giảng
dạy của các cơ sở đào tạo nhằm nâng cao khả năng thực hành cho sinh viên khi ra trường và nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực đầu vào cho doanh nghiệp kiểm toán khi hiện nay Chương trình kiểm toán mẫu đang
được áp dụng phổ biến tại hơn 90% các doanh nghiệp kiểm toán hoạt động tại Việt Nam.
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Khai mạc hội thảo, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA
phát biểu: “Khi xây dựng và cập nhật Chương trình kiểm
toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính, VACPA xác định đây
là tài liệu chuyên môn có giá trị thực tiễn, có thể được sử
dụng bởi nhiều bên với các mục đích khác nhau. Ngoài mục
tiêu giúp doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên thực hiện
cuộc kiểm toán tuân thủ chuẩn mực, đảm bảo chất lượng
và hiệu quả; Cũng như hỗ trợ các cơ quan quản lý nghề
nghiệp với vai trò là một tài liệu tham khảo hữu ích, giúp cơ
quan quản lý cập nhật các tài liệu kiểm tra, kiểm soát chất
lượng; Chương trình kiểm toán mẫu sẽ là một tài liệu phù
hợp để sử dụng trong hoạt động đào tạo sinh viên kế toán,
kiểm toán của các trường đại học, cao đẳng trên cả nước.
Trên thực tế, Chương trình kiểm toán mẫu của VACPA đã
được một số trường đại học vận dụng vào hoạt động giảng
dạy, đào tạo. Với chức năng là một hội nghề nghiệp về kế
toán và kiểm toán - VACPA rất vui mừng về những thay đổi
này trong chương trình đào tạo của các trường đại học, bởi
vì đó là một cải cách có ý nghĩa thực tiễn để giúp gắn kết
giữa lý thuyết trên nhà trường và thực tế hành nghề, giúp
sinh viên tiếp cận sớm, khi ra trường hình dung ra được các
công việc và những bước đầu tiên đi vào các hoạt động
nghề nghiệp do hầu hết các doanh nghiệp kiểm toán tại
Việt Nam đang áp dụng chương trình kiểm toán mẫu do
VACPA ban hành để thực hiện cuộc kiểm toán”.

PGS. TS. NGND. Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài
chính (Chủ nhiệm Câu lạc bộ đào tạo tài chính - kế toán
thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam) đã
chia sẻ: “Tôi đánh giá cao tính thiết thực của chủ để hội thảo
ngày hôm nay về chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Chương
trình kiểm toán mẫu của VACPA trong hoạt động đào tạo
cũng như các hoạt động bổ trợ nhằm tăng cường kĩ năng
thực hành, tiếp cận thực tế cho sinh viên. Tôi cũng hy vọng
kết quả của cuộc hội thảo lần này sẽ được cơ quan quản lý
và hoạch định chính sách của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và
Đào tạo quan tâm, nghiên cứu đề ra các chính sách phù
hợp với thực tiễn cho hoạt động đào tạo và hoạt động nghề
nghiệp”.

TS. Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học,
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bày tỏ quan điểm tại hội thảo:
“Trong những năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nỗ
lực ban hành các quy định mới và chỉ đạo sát sao công tác
đổi mới chương trình đào tạo, đánh giá chất lượng đào tạo
để cải tiến, thúc đẩy sự phát triển của nền giáo dục Việt
Nam. Nghề nghiệp kế toán, kiểm toán với đặc thù yêu cầu
khả năng thực hành cao, đồng thời số lượng sinh viên đào
tạo tương đối lớn, do đó, việc chia sẻ thường xuyên giữa
doanh nghiệp kế toán, kiểm toán mà đại diện là hội nghề
nghiệp với các cơ sở đào tạo là rất cần thiết để đầu ra của
sinh viên kế toán, kiểm toán có thể đáp ứng đúng nhu cầu
của đơn vị sử dụng lao động. Do vậy, tôi mong ngày càng
có nhiều hoạt động có thể hợp tác hiệu quả giữa cơ sở đào
tạo, doanh nghiệp và hội nghề nghiệp để nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy sự phát triển của thị trường
tài chính tại Việt Nam”.

Phát biểu tại cuộc Hội thảo, Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó
Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán - Bộ
Tài chính nhấn mạnh: “Trên thực tế, các doanh nghiệp kiểm
toán tại Việt Nam không phải là thành viên của hãng kiểm
toán quốc tế, khó có đủ nguồn lực để tự xây dựng chương
trình kiểm toán mẫu riêng cho doanh nghiệp mình và cập
nhật kịp thời theo sự thay đổi của chuẩn mực và pháp luật
có liên quan. VACPA, với vai trò là tổ chức nghề nghiệp về
kiểm toán, nhận được sự hỗ trợ từ nhiều bên, đặc biệt có
đội ngũ hội viên đông đảo là kiểm toán viên có trình độ cao
như các kiểm toán viên từ Big 4, sẽ có điều kiện phù hợp để
xây dựng và cập nhật một chương trình kiểm toán mẫu để
áp dụng cho các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam. Do
Chương trình kiểm toán mẫu đang được áp dụng phổ biến
tại các doanh nghiệp kiểm toán nên việc đưa chương trình
kiểm toán mẫu vào đào tạo sớm trong nhà trường sẽ mang
lại lợi ích cho cả người học và doanh nghiệp kiểm toán”.

Để cung cấp thông tin tổng quan cho các đại biểu tham dự hội thảo, Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA
đã trình bày khái quát nội dung cơ bản của Chương trình kiểm toán mẫu, đưa ra các gợi ý về các phương thức
ứng dụng để phục vụ giảng dạy, đào tạo sịnh viên, tham khảo để xây dựng giáo trình giảng dạy, xây dựng bài
tập thực hành cho sinh viên hoặc các hoạt động nghiên cứu ở cấp độ cao hơn. Để đồng hành cùng với các đối
tác, VACPA có thể hỗ trợ, phối hợp với nhà trường tổ chức các khóa hướng dẫn chuyên sâu về Chương trình
kiểm toán mẫu và thực tế nghề nghiệp cho các giảng viên. Hoạt động hỗ trợ này sẽ giúp các giảng viên chủ
động trong quá trình giảng dạy, đào tạo thực hành cho sinh viên.
Bên cạnh đó, Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng, Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước đã chia sẻ những đánh giá về vai trò và hiệu quả việc áp dụng Chương trình kiểm toán mẫu đối với doanh
nghiệp kiểm toán được chấp thuận, góp phần đảm bảo chất lượng cuộc kiểm toán cho các tổ chức niêm yết,
công ty đại chúng.
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Hội thảo đã dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận
với sự điều hành của TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ
tịch kiêm Tổng Thư ký VACPA, PGS.TS. Mai Ngọc Anh
- Trưởng khoa Kế toán, Học viện Tài chính, PGS.TS.
Nguyễn Hữu Ánh - Viện trưởng Viện Kế toán và Kiểm
toán, trường Đại học Kinh tế quốc dân, TS. Trần Anh
Hoa - Trưởng khoa Kế toán, trường Đại học Kinh tế Tp.
Hồ-Chí-Minh và sự tham gia của các khách mời, diễn
giả đến từ cơ quan quản lý Nhà nước, các trường đại
học, doanh nghiệp kiểm toán. Các khách mời, diễn
giả đã thảo luận và chia sẻ ý kiến rất cởi mở, đồng thời
cũng đã dành thời gian để trao đổi về các vấn đề của
các thầy, cô giáo tham dự hội thảo quan tâm, muốn
được làm rõ, tập trung vào các nội dung:

- Kinh nghiệm đào tạo để nâng cao chất lượng và
khả năng thực hành cho sinh viên kế toán, kiểm toán;
- Thực tiễn và các ứng dụng CTKTM - BCTC vào chương
trình đào tạo cho sinh viên kế toán, kiểm toán;
- Chia sẻ kinh nghiệm khi áp dụng CTKTM - BCTC của
các doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam;
- Sự hỗ trợ của Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp kiểm
toán cho hoạt động đào tạo.

Ý kiến của khách mời, diễn giả và các thầy, cô giáo đều
đánh giá cao vai trò, tính ứng dụng của Chương trình
kiểm toán mẫu cũng như sự đóng góp có ý nghĩa của
VACPA cho nghề nghiệp kiểm toán và hoạt động đào
tạo khi cung cấp miễn phí và thường xuyên cập nhật
Chương trình kiểm toán mẫu. Nhiều thầy, cô giáo cho
biết nhà trường đã chủ động đưa Chương trình kiểm
toán mẫu vào hoạt động nghiên cứu, đào tạo. Đồng
thời, một số trường đã công bố có kế hoạch cụ thể để
đưa Chương trình kiểm toán mẫu vào nội dung thực
hành cho sinh viên trong năm tới.

Hội thảo trực tuyến “Hướng dẫn sử dụng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính trong đào
tạo sinh viên ngành kế toán - kiểm toán” đã nhận được nhiều quan tâm và phản hồi tích cực từ các vị đại biểu
và các thầy, cô giáo tham dự. Sau khi Hội thảo diễn ra, VACPA đã thực hiện gửi tới toàn bộ những người tham
dự Phiếu khảo sát cùng các tài liệu liên quan đến hội thảo. Theo kết quả khảo sát, phần lớn các giảng viên đều
đánh giá cao chương trình Hội thảo và nhất trí việc sử dụng CTKTM-BCTC trong hoạt động giảng dạy, đào tạo
sinh viên kế toán, kiểm toán là phù hợp, hữu ích, đồng thời có thể thay thế khóa kiến tập/thực tập của sinh viên
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 như hiện nay. Các thầy cô giáo cũng đều thể hiện sự quan tâm và mong
muốn VACPA và các doanh nghiệp kiểm toán luôn đồng hành, hợp tác, hỗ trợ cho khoa, nhà trường (như tổ
chức các khóa đào tạo, hướng dẫn cụ thể cho giảng viên về CTKTM-BCTC, tạo điều kiện cho sinh viên đi thực
tập tại các doanh nghiệp kiểm toán...).
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tin tưởng rằng hội thảo này sẽ tạo thêm động lực nhằm tiếp
tục mở rộng có hiệu quả hơn các hoạt động hợp tác giữa VACPA, các doanh nghiệp kiểm toán với các trường
đại học, cao đẳng trong cả nước trong lĩnh vực đào tạo ngành kế toán, kiểm toán và phát triển nghề nghiệp
kiểm toán độc lập.
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THÔNG TIN
HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

01

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 105/NQ-CP VÀ
116/NQ-CP VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ,
HỘ KINH DOANH, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG BỐI CẢNH
DỊCH COVID-19

Trước tác động của dịch COVID-19, nhằm khôi phục, phát triển nền kinh tế, Chính phủ đã liên tục ban hành các
Nghị quyết để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Cụ thể:
Ngày 9/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.
Theo Nghị quyết 105/NQ-CP, Chính phủ giao nhiều Bộ cùng phải phối hợp tham gia, hướng dẫn, tham mưu
cho Chính phủ để khẩn trương ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, đăc biệt một số chính sách giảm
mức đóng bảo hiểm xã hội, miễn đóng đoàn phí công đoàn, … phải hoàn thành trong tháng 9/2021. Trong nội
dung Nghị quyết còn nhiều nội dung đáng chú ý như cho phép doanh nghiệp được nộp bản sao scan có xác
nhận bằng chữ ký số để giải quyết ách tắc khi thông quan hàng hoá; Chỉ đạo việc tạm dừng, giãn, hoãn các
cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp chưa cần thiết đã có trong kế hoạch năm 2021 và tổ chức thực hiện vào
thời gian phù hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát;...
Chi tiết nội dung Nghị quyết 105/NQ-CP xem tại đây.

Ngày 24/9/2021, Chính Phủ ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại
dịch COVID-19, từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng tham
gia bảo hiểm thất nghiệp. Thời gian thực hiện giảm mức đóng: 12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến
hết ngày 30 tháng 9 năm 2022.
Chi tiết nội dung Nghị quyết 116/NQ-CP xem tại đây.
Trên cơ sở Nghị quyết 105/NQ-CP, thời gian tới dự kiến sẽ tiếp tục có nhiều chính sách mới được ban hành để
hỗ trợ các doanh nghiệp. Quý hội viên, kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán cần lưu ý cập nhật hoặc
tham dự các lớp cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức để nắm được các thông tin, từ đó hỗ trợ quá trình kiểm
toán và tư vấn cho các doanh nghiệp.
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BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ 5 CHUẨN MỰC
KẾ TOÁN CÔNG VIỆT NAM (ĐỢT 1)

Ngày 01/09/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BTC công bố 5 chuẩn mực kế
toán công Việt Nam đợt 1. Hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt Nam được Ban soạn thảo chuẩn mực kế
toán công thuộc Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu tuân thủ theo thông lệ quốc
tế về kế toán và phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.
Các chuẩn mực kế toán công Việt Nam có cùng ký hiệu chuẩn mực với chuẩn mực kế toán công quốc tế
tương ứng.
Năm (05) chuẩn mực kế toán công Việt Nam ban hành đợt 1 này bao gồm:
1. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”
2. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;
3. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;
4. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;
5. Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”;
Theo điều 2 của Quyết định số 1676/QĐ-BTC, căn cứ nội dung các chuẩn mưc kế toán công đã ban hành,
Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các chế
độ kế toán áp dụng cho các đơn vị kế toán trong lĩnh vực công và các văn bản pháp luật có liên quan, phù
hợp với quy định hiện hành về cơ chế tài chính công và ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài chính
Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt động theo lộ trình phù
hợp. Đồng thời, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp tục nghiên cứu
các chuẩn mực kế toán công tiếp theo đã nêu tại Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế toán công Việt
Nam.
Để có thông tin chi tiết về Quyết định số 1676/QĐ-BTC và các chuẩn mực kế toán công đợt 1,
vui lòng xem tài liệu đính kèm tại đây
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BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ SỐ 78/2021/TT-BTC
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư
số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một
số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị
định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về
hóa đơn, chứng từ.

Thông tư số 78/2021/TT-BTC quy định một số nội
dung về hóa đơn điện tử gồm: Ủy nhiệm lập hóa
đơn điện tử; mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử;
ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn
điện tử; chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã
của cơ quan thuế; áp dụng hóa đơn điện tử đối với
một số trường hợp khác.
Trước đó, để triển khai Luật Quản lý thuế số 38/2019/
QH14, ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn,
chứng từ. Trong đó, điểm mới quan trọng nhất của
Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là quy định việc quản
lý, sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, kể từ ngày
1/7/2022, toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ,
cá nhân kinh doanh thực hiện hóa đơn điện tử (trừ
doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân
kinh doanh thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1
Điều 14 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Để triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TTBTC, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố cần tập trung rà soát, phân loại người nộp thuế
là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hoá đơn
điện tử theo quy định để thông báo đến từng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh về
kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử và sẵn sàng chuẩn bị điều kiện về cơ sở hạ tầng và giải pháp
công nghệ thông tin để thực hiện việc lập, chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế, gửi hóa đơn
điện tử cho người mua và các nội dung khác về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.
Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, tuy nhiên Thông tư nêu rõ khuyến khích
cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa
đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày
1/7/2022.
Việc sử dụng hóa đơn điện tử tạo sự yên tâm cho người mua hàng hóa, dịch vụ: Sau khi nhận hóa đơn điện
tử, người mua hàng hóa, dịch vụ có thể kiểm tra ngay trên hệ thống của cơ quan thuế để biết chính xác
thông tin của hóa đơn người bán khai báo với cơ quan thuế và thông tin người bán cung cấp cho người
mua.
Đối với cơ quan thuế và cơ quan khác của nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của
mình, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp cơ quan thuế xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn.
Đối với xã hội, việc sử dụng hóa đơn điện tử góp phần khắc phục được tình trạng gian lận sử dụng bất hợp
pháp hóa đơn (lập hóa đơn sai lệch nội dung giữa các liên), tình trạng làm giả hóa đơn cũng như giảm
nguồn lực quản lý, lưu trữ hóa đơn,…
Chi tiết Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/
NĐ-CP, vui lòng xem tại đây.
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TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 VÀ VẬN DỤNG VAS VÀ
IFRS TRONG VIỆC TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các Chuẩn mực Kế Toán Việt Nam (VAS), Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế
Toán Quốc tế (IAS) sau đây gọi chung là VFRS. VFRS yêu cầu các ảnh hưởng trọng yếu, như sự ảnh hưởng
của dịch bệnh COVID-19, cần được ghi nhận, đo lường và trình bày thích hợp tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Do
đó, những người chịu trách nhiệm lập báo cáo tài chính (BCTC) và phê duyệt phát hành báo cáo cần nhận
thức những gì đã và đang xảy ra tại ngày kết thúc kỳ kế toán bán niên và cuối năm tài chính 2021, và sau khi
BCTC được phê duyệt phát hành.
Dưới đây là một số vận dụng VFRS trong việc lập và trình bày BCTC do ảnh hưởng bởi COVID-19.
Vận dụng VFRS ‘Báo cáo của Ban Giám đốc’
Người sử dụng thông tin trong BCTC sẽ đánh giá mức độ của những gián đoạn tiềm ẩn trong hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp và những ước tính trong BCTC. VFRS ‘Báo cáo của Ban Giám đốc’ yêu cầu
Ban Giám đốc trình bày các thông tin tổng hợp trong bối cảnh của BCTC, đưa ra các nhận xét, cũng như
giải thích các mục tiêu và các chiến lược. Từ đó, giúp người sử dụng thông tin trong BCTC hiểu rõ những
tác động của COVID-19 và triển vọng của doanh nghiệp.
Vận dụng IFRS 13 ‘Đo lường giá trị hợp lý’ và VAS 23/IAS 10 ‘Các sự kiện phát
sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán’ khi giá trị của tài sản tài chính giảm
Theo IFRS 13 ‘Đo lường giá trị hợp lý’, Giá trị hợp lý được xác định dựa trên giá để bán một tài sản tại ngày đo
lường. Việc giảm giá trị của tài sản tài chính, ví dụ cổ phiếu, sau kết thúc kỳ kế toán không cung cấp bằng
chứng mới về giá trị hợp lý tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Do đó, đây là một sự kiện “không điều chỉnh” và
yêu cầu được thuyết minh theo VAS 23/IAS 10 ‘Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán”.
Vận dụng VAS 01/IAS 01 ‘Chuẩn mực chung’ hay ‘Trình bày Báo cáo Tài chính’ liên quan
đến sự không chắc chắn trong ước tính kế toán và giả định hoạt động liên tục
Đơn vị cần xác định các ước tính kế toán cần được thực hiện và những giả định nào đã được sử dụng để
xác định giá trị ước tính đó được ghi nhận trong BCTC. VAS 01/IAS 01 yêu cầu thuyết minh thông tin và bản
chất của các giả định được đưa ra, các ảnh hưởng lên giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả, và phạm vi kết
quả có thể xảy ra, và những thay đổi trong các giả định đã đưa ra trong quá khứ.
Điều quan trọng của việc đánh giá khả năng hoạt động liên tục là báo cáo tất cả các yếu tố không chắc
chắn trọng yếu tồn tại tại ngày phê duyệt BCTC rõ ràng và súc tích. Trong một số trường hợp, có thể chỉ
có một yếu tố, trong các trường hợp khác, có thể có một số yếu tố. Ban Giám đốc cần trình bày các đánh
giá, các giải pháp được thực hiện để giảm thiểu tác động của ảnh hưởng do COVID-19 đến hoạt động kinh
doanh của đơn vị để hỗ trợ cho giả định hoạt động liên tục.
Vận dụng VAS 18/IAS 37 ‘Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng’ liên quan đến việc
tái cơ cấu doanh nghiệp
Các đơn vị cần xác định mức độ ảnh hưởng dựa trên tình hình thực tế tại ngày kết thúc kỳ kế toán. Ảnh
hưởng của các thông tin xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán đến BCTC phụ thuộc vào liệu bằng chứng về
các sự kiện đã tồn tại tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
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Việc tái cơ cấu doanh nghiệp do ảnh hưởng bởi COVID-19 sau kết thúc kỳ kế toán và việc triển khai kế
hoạch tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, bao gồm việc thông báo chính thức việc đóng cửa hay thu hẹp
một phần hoạt động kinh doanh, xác định rõ thời gian, số lượng nhân viên dự kiến cắt giảm thì đơn vị sẽ
ghi nhận khoản dự phòng cho chi phí tái cơ cấu này vì đã phát sinh nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới
theo VAS 18/IAS 37. Tuy nhiên, nếu chưa có những kế hoạch cụ thể như trên mà Hội đồng quản trị chỉ mới
thông qua kế hoạch tái cơ cấu thì chưa đủ điều kiện để ghi nhận khoản dự phòng này.
Vận dụng IFRS 9 ’Công cụ tài chính’ và IFRS 7 ’Các công cụ tài chính: Công bố’, và Thông
tư số 210/2009/TT-BTC liên quan đến đánh giá tổn thất tín dụng dự kiến (ECL)
Đối với tài sản tài chính không đo lường theo giá trị hợp lý, IFRS 9 ’Công cụ tài chính’ và IFRS 7 ‘Các công
cụ tài chính: Công bố’ và Thông tư số 210/2009/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Chuẩn mực Kế Toán Quốc tế về
trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính của Bộ Tài chính ban hành
ngày 6 tháng 11 năm 2009, được áp dụng để trình bày và thuyết minh các công cụ tài chính trên Báo cáo tài
chính từ năm 2011 trở đi, yêu cầu thuyết minh phù hợp, xem xét các sự kiện trong quá khứ, điều kiện hiện
tại và dự báo về điều kiện kinh tế trong tương lai.
Dịch bệnh COVID-19 đã có những tác động lớn và ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng và tiềm ẩn nhiều
nguy cơ rủi ro về tính thanh khoản.
Theo đó, IFRS 7 yêu cầu thuyết minh về định lượng và định tính, bao gồm chi tiết và các đánh giá liên quan
đến dự phòng ECL. Đồng thời, nêu rõ cụ thể những tác động của COVID-19 dẫn đến suy giảm tín dụng
như thế nào trong trường hợp không có sự chắc chắn về phạm vi và mức độ hỗ trợ tài chính doanh nghiệp
nhận được, đặc biệt các tổ chức tín dụng.
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