
HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Bộ Tài chính và VACPA phối hợp tổ chức Hội
nghị thường niên Giám đốc các doanh nghiệp
kiểm toán năm 2020 - 2021

01

THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành
Quyết định số 450/QĐ-UBCK về Quy chế sử
dụng Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban
chứng khoán Nhà nước

VACPAVACPA

10Các ban chuyên môn của VACPA họp để đánh
giá kết quả hoạt động năm 2021 và xây dựng
kế hoạch hoạt động năm 2022

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện
chuỗi tập phim giới thiệu nội dung chính của
các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chứng
khoán năm 2019

16

VACPA phối hợp cùng ACCA tổ chức hội
thảo trực tuyến “Cơ hội và giải pháp đào tạo
kế toán công ở các Trường Đại học tại Việt
Nam”

18

BẢN TIN HỘI VIÊN
THÁNG 12 - SỐ 30

TRANG TRANG

7 vấn đề kế toán, kiểm toán đang được thế
giới quan tâm nhất hiện nay

15

VACPA tham gia Hội thảo quốc gia về kế
toán và kiểm toán lần 3 - VCAA 2021 với chủ
đề: “Đẩy mạnh Hội nhập quốc tế trong nghiên
cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán
ở Việt Nam”

07

VACPA tham dự phiên họp thường niên
Liên đoàn kế toán Châu Á - Thái Bình
Dương

09

11

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam phối hợp
cùng Bộ Tài chính, JICA và HOSE tổ chức
hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi áp dụng
IFRS - Thời điểm vàng để doanh nghiệp bứt
phá”

14

VACPA phối hợp cùng CPA Australia tổ chức
“Ngày hội tôn vinh nghề nghiệp - CPA
Profession Day”

13

06VACPA tham gia họp Ủy ban giám sát
ASEAN CPA

04VACPA báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Bộ
Tài chính về các khó khăn và kiến nghị các
giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp
kiểm toán là hội viên do ảnh hưởng của dịch
Covid-19

VACPA tổ chức hội thảo "Xây dựng phần
mềm quản lý các cuộc kiểm toán"

05



BỘ TÀI CHÍNH VÀ VACPA PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN
GIÁM ĐỐC CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN NĂM 2020 - 2021
Ngày 22/12/2021 tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với các đầu cầu trên cả nước, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp
với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các doanh
nghiệp kiểm toán cả nước năm 2020-2021.

Khai mạc hội nghị, sau khi khái quát về quá trình 30 năm
phát triển (1991 - 2021) của ngành Kiểm toán độc lập
Việt Nam, TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý,
giám sát kế toán, kiểm toán đã đọc Thư chúc mừng của
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc gửi ngành kiểm
toán độc lập; trong Thư, Bộ trưởng nhấn mạnh: “Trong
30 năm qua, ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam đã
không ngừng trưởng thành, phát triển và khẳng định được
vị trí, vai trò của mình trong quá trình phát triển của nền
kinh tế và mở rộng hội nhập quốc tế của đất nước. Hoạt
động kiểm toán độc lập đã từng bước công khai, minh
bạch thông tin kinh tế, tài chính của các doanh nghiệp, tổ
chức kinh tế, góp phần phát hiện, ngăn chặn hành vi vi
phạm pháp luật, làm lành mạnh môi trường đầu tư; thúc
đẩy thị trường chứng khoán phát triển. Qua đó, nâng cao
hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành kinh tế, tài chính
của nhà nước và hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp”.
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TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) và ông Phạm Sỹ Danh -
Chủ tịch VACPA đồng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục của Bộ Tài chính và gần
200 lãnh đạo các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) tại các điểm cầu trên cả nước.
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Trong phần tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động của thị trường dịch vụ kiểm toán năm 2020-2021 và phương
hướng hoạt động của ngành kiểm toán độc lập năm 2022, bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý
giám sát kế toán, kiểm toán đã cho biết hoạt động của các DNKiT năm 2020-2021 đạt nhiều kết quả tích cực, tăng
trưởng cả về quy mô, doanh thu, khách hàng cũng như số lượng và chất lượng dịch vụ. Tính đến ngày 01/12/2021, cả
nước có 210 DNKiT trên cả nước với 2.519 kiểm toán viên (KTV) làm việc trong DNKiT và có nhiều DNKiT đã tạo
lập được vị thế và danh tiếng trên thị trường, được nhiều khách hàng lớn lựa chọn, doanh thu cung cấp các dịch vụ
cũng tăng trưởng đều qua các năm. Về phía khách hàng, đơn vị được kiểm toán đã có chuyển biến rõ rệt, các đơn vị
này đã thực hiện nghiêm túc hơn các nghĩa vụ trong quá trình cung cấp tài liệu, giải trình, phối kết hợp với KTV và
DNKiT trong quá trình kiểm toán để góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán. Tuy nhiên, chất lượng kiểm toán giữa
các DNKiT chưa đồng đều, một vài KTV bị xử phạt đã ảnh hưởng một phần đến uy tín nghề nghiệp. Từ thực tế đó,
các DNKiT cần phải tập trung nhiều hơn trong việc nâng cao chất lượng kiểm toán, tăng cường chất lượng đào tạo,
cập nhật kiến thức cho đội ngũ KTV, nhân viên để thực hiện kiểm toán tuân thủ yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán.

TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm
toán (Bộ Tài chính) (bên trái) và Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục
trưởng Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) chủ trì
cuộc họp. Ảnh: Đức Minh



Về phía tổ chức nghề nghiệp, ông Phạm Sỹ Danh -
Chủ tịch VACPA, trước hết thay mặt các hội viên
trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi
thư chúc mừng, động viên các KTV, DNKiT tiếp
tục phấn đấu, phát triển nghề nghiệp trong bối
cảnh đang khó khăn hiện nay, đồng thời chia sẻ
các kết quả đạt được của VACPA trong năm 2020-
2021, trong đó VACPA đã tập trung thực hiện hiệu
quả 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là chủ động, linh
hoạt chuyển đổi phương thức hoạt động hội để kịp
thời thích ứng với tình hình mới và tập trung ưu
tiên cao nhất trong việc triển khai các hoạt động
hỗ trợ hội viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
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Sau khi tóm tắt kết quả theo từng lĩnh vực hoạt động, trong đó có sự kiện nổi bật trong năm 2021 là VACPA đã trở
Thành thành viên chính thức của Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), từ đó đòi hỏi VACPA phải tuân thủ và cam kết
thực hiện tốt hơn các nghĩa vụ thành viên, ông Phạm Sỹ Danh đã thay mặt cho hội viên VACPA kiến nghị với Bộ Tài
chính một số giải pháp để hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh phát sinh nhiều khó khăn do dịch Covid-19,
bao gồm: (1) Cho phép giãn thời gian nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán, giúp cho DNKiT có đủ thời gian thực hiện
các thủ tục kiểm toán trong bối cảnh phải làm việc trực tuyến và đảm bảo được chất lượng dịch vụ kiểm toán; (2)
Cho phép KTV sử dụng chữ ký điện tử trên báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán điện tử và được sử dụng các hình
thức cung cấp, công bố thông tin thông qua phương thức điện tử (vẫn đảm bảo yêu cầu bảo mật, an toàn và toàn vẹn
của thông tin); (3) Cung cấp hướng dẫn về thực hiện các thủ tục, cách thức kiểm toán trực tuyến (từ xa) để khách
hàng yên tâm chấp nhận cách thức thực hiện dịch vụ và đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp; (4) Đề nghị
Bộ Tài chính hỗ trợ và phối hợp với VACPA tăng cường tổ chức trực tuyến các lớp học cập nhật kiến thức (CNKT),
hội thảo và đối thoại về chuyên môn nghiệp vụ và chính sách mới để cập nhật và tạo thuận lợi cho KTV, cán bộ nhân
viên DNKT trong hoạt động nghề nghiệp; (5) Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ VACPA xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán điện
tử, công cụ kiểm toán điện tử để thích ứng với tình hình dịch Covid-19 hiện nay cũng như phù hợp với xu hướng cuộc
CMCN 4.0, xu hướng chuyển đổi số và hội nhập của thế giới (đặc biệt là đối với các DNKiT vừa và nhỏ); (6) Ngoài
ra, các DNKiT là hội viên VACPA cũng kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét: (i)
Có cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm cho nhân viên của DNKiT phải đi lại giữa các tỉnh thành để thực hiện công việc
do chi phí này phát sinh ở DNKiT rất lớn; (ii) Hỗ trợ, miễn, giảm, giãn nộp thuế và các khoản bảo hiểm xã hội và cơ
quan quản lý cần hỗ trợ các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho DNKiT. Đồng thời, VACPA cũng mong muốn và đề
nghị Bộ Tài chính về: (a) Có các hoạt động, giải pháp hỗ trợ về mặt chính sách để giúp VACPA có thể tuân thủ các
nghĩa vụ Thành viên chính thức của IFAC; (b) Xem xét cách thức phù hợp để tổ chức kỳ thi KTV năm 2020, 2021,
2022 đã bị hoãn do dịch Covid-19; (c) Tiếp tục chấp thuận cho VACPA tổ chức đào tạo CNKT trực tuyến và cho
phép cấp giấy chứng nhận giờ CNKT theo hình thức điện tử để hỗ trợ KTV hành nghề và thích ứng xu hướng chuyển
đổi hiện nay.

Đại diện Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát công ty đại chúng đã báo
cáo tổng kết đánh giá và đưa ra những đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với công tác xem
xét, chấp thuận và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với DNKiT và KTV hành nghề được chấp thuận kiểm toán
cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020-2021 với mục tiêu xây dựng thị trường
chứng khoán công khai, minh bạch, hiệu quả hơn.

 Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu tại cuộc họp
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Ngoài ra, hội nghị còn nghe báo cáo của đại diện của Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh (ACCA) về kết quả nghiên
cứu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 tới việc thực hiện dịch vụ kiểm toán và và các dịch vụ đảm bảo và đại diện
của Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính về vấn đề thẩm định giá cho các doanh nghiệp.

Về lĩnh vực kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, ông Lê Anh Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư – Bộ Tài
chính đã trao đổi một số lưu ý đối với KTV và các DNKiT trong khi thực hiện Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của
Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công và Thông tư số
96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán ban hành ngày
11/11/2021 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 cũng như thực trạng kiểm toán xây dựng cơ bản hiện nay.
Ông Lê Tuấn Anh cam kết Vụ Đầu tư sẽ phối kết hợp với các cơ quan có chức năng kiểm tra để thúc đẩy, nâng cao
chất lượng dịch vụ kiểm toán trong lĩnh vực này.

Tại các điểm cầu, lãnh đạo các DNKiT tham dự Hội nghị đã bày tỏ cảm ơn và vui mừng khi Bộ Tài chính đã tổ chức
hội nghị này, đồng thời chia sẻ những thách thức và vướng mắc trong quá trình hoạt động nghề do ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19, đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn đang phát sinh do biến động nhân sự, tình hình cạnh tranh của
thị trường dịch vụ kiểm toán, đặc biệt là kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Lãnh đạo các DNKiT cũng
đưa ra các kiến nghị liên quan đến xây dựng phần mềm kiểm toán, cung cấp hướng dẫn chuyên môn để xử lý các vấn
đề liên quan đến dịch Covid-19…nhằm giúp DNKiT thích ứng với tình hình mới.
Chủ trì hội nghị, đại diện Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán cùng VACPA, Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Vụ
Đầu tư, Cục Quản lý giá đã lắng nghe các ý kiến trao đổi, giải đáp các vướng mắc và nhấn mạnh các giải pháp để hỗ
trợ hoạt động kiểm toán tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động, tích cực góp phần phục vụ sự nghiệp
phát triển kinh tế - xã hội đất nước.



VACPA BÁO CÁO TỔ CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ 
CÁC KHÓ KHĂN VÀ KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ HỖ TRỢ KỊP THỜI CHO 
DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN LÀ HỘI VIÊN DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19
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Thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) và kiểm
toán viên (KTV) đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động cũng như các vấn đề chuyên môn. Với vai
trò là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán, ngày 14/12/2021, trên cơ sở
tổng hợp ý kiến của các hội viên tổ chức, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã có Công văn
số 523-2021/VACPA báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và
người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về các khó khăn và kiến nghị các giải pháp để hỗ trợ kịp thời cho
doanh nghiệp kiểm toán trong thời gian tới.

VACPA đã báo cáo Tổ công tác đặc biệt của Bộ Tài chính các doanh nghiệp kiểm toán gặp rất nhiều khó
khăn, như: 1) Khó khăn trong việc di chuyển để thực hiện công việc kiểm toán tại khách hàng; 2) Làm việc
kiểm toán trực tuyến hiệu quả còn thấp, kéo dài thời gian thực hiện dịch vụ; 3) Doanh thu sụt giảm; 4) Chi phí
của doanh nghiệp tăng lên; 5) Khó giữ nhân viên với cường độ công việc lớn, vất vả trong bối cảnh công việc
kiểm toán đòi hỏi tiếp xúc với nhiều người, rủi ro lây nhiễm bệnh cao.
Đồng thời, để hỗ trợ doanh nghiệp kiểm toán khắc phục các khó khăn và thích ứng với tình hình mới, VACPA
đề xuất một số giải pháp cần sự hỗ trợ của cơ quan quản lý Nhà nước, bao gồm: 1) Cho phép giãn thời gian
nộp báo cáo tài chính đã kiểm toán, giúp cho doanh nghiệp kiểm toán có đủ thời gian thực hiện các thủ tục
kiểm toán trong bối cảnh phải làm việc trực tuyến và đảm bảo được chất lượng dịch vụ kiểm toán; 2) Cho
phép KTV sử dụng chữ ký điện tử trên báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán điện tử và được sử dụng các hình
thức cung cấp, công bố thông tin thông qua phương thức điện tử; 3) Cung cấp hướng dẫn về thực hiện các thủ
tục, cách thức kiểm toán trực tuyến (từ xa) để khách hàng yên tâm chấp nhận cách thức thực hiện dịch vụ và
đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp; 4) Đề nghị Bộ Tài chính hỗ trợ và phối hợp với VACPA tăng
cường tổ chức trực tuyến các lớp học CNKT, hội thảo và đối thoại về chuyên môn nghiệp vụ và chính sách
mới để cập nhật và tạo thuận lợi cho KTV, cán bộ nhân viên DNKT trong hoạt động nghề nghiệp; 5) Đề nghị
Bộ Tài chính hỗ trợ VACPA xây dựng bộ hồ sơ kiểm toán điện tử, công cụ kiểm toán điện tử để thích ứng với
tình hình dịch Covid-19 hiện nay cũng như phù hợp với xu hướng chuyển đổi số; 6) Ngoài ra, hội viên
VACPA cũng kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xem xét: (i) Có cơ chế hỗ trợ
chi phí xét nghiệm cho nhân viên của doanh nghiệp kiểm toán phải đi lại giữa các tỉnh thành để thực hiện
công việc do chi phí này phát sinh ở DNKT rất lớn; (ii) Hỗ trợ, miễn, giảm, giãn nộp thuế và các khoản bảo
hiểm xã hội và cơ quan quản lý cần hỗ trợ các khoản vay với lãi suất ưu đãi cho DNKT.
Các kiến nghị này cũng được VACPA nêu rõ tại Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán năm
2020-2021 do Bộ Tài chính chủ trì ngày 22/12/2021 vừa qua. Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục phối
hợp, làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như triển khai đồng thời các giải pháp khác để hỗ trợ tốt
nhất cho các hội viên.
Quý Hội viên xem đầy đủ, chi tiết Công văn số 523-2021/VACPA của VACPA gửi Tổ công tác đặc biệt của Bộ
Tài chính tại đây.
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Cuộc họp có sự tham dự của hơn 60 thành viên, với thành phần gồm có ban lãnh đạo của VACPA; đại diện các
doanh nghiệp kiểm toán là hội viên tổ chức của VACPA, bao gồm cả một số doanh nghiệp kiểm toán đã ứng
dụng phần mềm kiểm toán hoặc phần mềm quản lý cuộc kiểm toán trong hoạt động và các công ty công nghệ
thông tin.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

‘XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÁC CUỘC KIỂM TOÁN”
VACPA TỔ CHỨC HỘI THẢO

Cuộc cách mạng chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức vận hành của tất cả mọi ngành nghề, lĩnh vực
trong cuộc sống và đưa việc số hóa vào từng hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, dịch Covid-19 càng khiến
cho tốc độ số hóa diễn ra nhanh hơn, các doanh nghiệp đều phải thay đổi để thích ứng, và xu thế làm việc trực
tuyến, dựa trên công nghệ thông tin càng trở lên phổ biến; Ngành kiểm toán cũng không nằm ngoài xu thế này. Để
hỗ trợ hội viên thích ứng với những thay đổi này, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả hoạt động,
sáng ngày 02/12/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức cuộc Hội thảo trực tuyến
(online) với nội dung “Xây dựng phần mềm quản lý các cuộc kiểm toán”.

Tại cuộc họp, các thành viên đã tập trung đóng góp ý kiến về sự cần thiết của phần mềm quản lý các cuộc kiểm
toán, vai trò của VACPA và cơ chế đóng góp tài chính cho các giai đoạn xây dựng phần mềm quản lý này. Đồng
thời, Phần mềm quản lý các cuộc kiểm toán cần được xây dựng dựa trên nền tảng chương trình kiểm toán mẫu
kiểm toán báo cáo tài chính do VACPA ban hành, sau đó sẽ nâng cấp, tích hợp thêm các tính năng để hoàn thiện
thành phần mềm kiểm toán.
Từ kết quả của cuộc hội thảo này VACPA sẽ tiếp tục nghiên cứu, mở rộng khảo sát, thu thập thông tin các doanh
nghiệp kiểm toán và lập đề án trình xin ý kiến Ban Chấp hành với mục tiêu sớm xây dựng và đưa vào ứng dụng
Phần mềm quản lý các cuộc kiểm toán hỗ trợ hiệu quả hoạt động nghề nghiệp của hội viên.
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VACPA THAM GIA HỌP ỦY BAN GIÁM SÁT ASEAN CPA

Chiều ngày 24/12/2021, tại Bộ Tài chính, Ủy ban Giám sát của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn
nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN (Monitoring Committee of Vietnam, sau đây gọi là MC) đã
tổ chức họp lần đầu tiên để triển khai các công việc. Tham dự cuộc họp có các thành viên của MC đến từ Bộ
Tài chính, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam
(VAA). Tại cuộc họp, Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán -
Bộ Tài chính đã trao đổi về cơ chế, cách thức làm việc của MC, trong đó, bộ phận thường trực của MC sẽ
làm việc thường xuyên và MC sẽ họp định kỳ để xem xét các hồ sơ đăng ký ASEAN CPA nhận được. Các
thành viên MC đã đóng góp ý kiến để cách thức làm việc của MC hiệu quả và công tác rà soát, xem xét các
hồ sơ đăng ký ASEAN CPA đầy đủ, kịp thời.

Sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông báo số 786/TB-BTC ngày 05/11/2021 tới các ứng viên đáp ứng được tất
cả các tiêu chuẩn nếu có nguyện vọng trở thành ASEAN CPA có thể gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký với Ủy ban điều
phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPACC) (thông qua Ủy ban giám sát của Việt Nam
thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN), MC đã nhận được 70
bộ hồ sơ đăng ký ASEAN CPA, trong đó có 6 bộ hồ sơ của các cá nhân có chứng chỉ kế toán viên, các hồ sơ
còn lại là của các cá nhân có chứng chỉ kiểm toán viên. Đến thời điểm MC tổ chức cuộc họp này, 25 bộ hồ sơ
đã hoàn thiện, bổ sung đầy đủ các tài liệu theo Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/08/2021 về việc bạn
hành Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. Các bộ hồ sơ còn lại, một số
bộ đang tiếp tục bổ sung thông tin, tài liệu và một số bộ không đủ tiêu chuẩn để MC trình lên Ủy ban điều
phối kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPACC). Trong các tiêu chuẩn MC xem xét, ngoài 4
tiêu chuẩn để đăng ký ASEAN CPA theo Quyết định số 1529/QĐ-BTC là: 1) Có chứng chỉ kiểm toán viên
Việt Nam hoặc chứng chỉ kế toán viên Việt Nam; 2) Có thời gian công tác thực tế về kế toán, kiểm toán, tài
chính ít nhất ba (3) năm trong giai đoạn năm (5) năm liên tục kể từ khi được cấp bằng tốt nghiệp đại học tới
thời điểm nộp đơn đăng ký công nhận là ASEAN CPA; 3) Tuân thủ và đảm bảo chương trình cập nhật kiến
thức (CPD); 4) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về chuyên môn và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp
kế toán, kiểm toán của Việt Nam và quốc tế, MC cũng xem xét thông tin theo quy định của Ủy ban điều phối
kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN (ACPACC) liên quan đến quốc tịch (ASEAN Nationality) và
cung cấp thêm thông tin cho ACPACC về việc người nộp đơn có phải là hội viên của tổ chức nghề nghiệp
không (Association Membership).

Trên cơ sở ý kiến của các thành viên MC, các
hồ sơ phù hợp sẽ được Ủy ban giám sát của Việt
Nam (MC) thay mặt Ủy ban điều phối kế toán
viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN
(ACPACC) thực hiện quy trình đăng ký theo
quy định của Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về
dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN. Ứng
viên sẽ được thông báo bằng văn bản về kết quả
chấp thuận của ACPACC và Giấy chứng nhận
ASEAN CPA sẽ được ACPACC cấp cho ứng
viên có đầy đủ và đảm bảo tiêu chuẩn, điều
kiện theo quy định.

Xem thêm Thông báo và Quy chế Đánh giá đối
với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn
ASEAN tại đây

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9327


Ngày 18/12/2021, VACPA đã tham gia Hội thảo quốc gia về Kế toán và Kiểm toán lần thứ 3 (VCAA 2021) với
chủ đề: “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam”.
Hội thảo được 3 đơn vị là: Viện Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Khoa Kế toán, Trường
Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đồng sáng lập và
tổ chức hàng năm tại các trường Đại học trong cả nước.
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VACPA THAM GIA HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN LẦN 3 -
VCAA 2021 VỚI CHỦ ĐỀ “ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG NGHIÊN CỨU,
ĐÀO TẠO VÀ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN Ở VIỆT NAM”

Tham dự hội thảo, đại diện cơ quan Nhà nước có TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng, Cục quản lý giám sát Kế toán
Kiểm toán, Bộ Tài chính; PGS.TS Nguyễn Anh Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và
Đào tạo; TS. Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch, Hội
Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA); cùng các đại biểu khách mời, các chuyên gia, các nhà khoa học
đến từ các trường đại học, học viện và các doanh nghiệp trong cả nước. Về phía trường Đại học Kinh tế Quốc
dân có PGS.TS Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị,
cán bộ, giảng viên trong Trường.
Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS.TS. Bùi Đức Thọ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường nhấn mạnh,
trong những năm gần đây, ngành kế toán kiểm toán của Việt Nam đã thay đổi tích cực theo hướng hội nhập quốc
tế, tuy nhiên, những cơ hội và thách thức mới đã đặt ra nhiều vấn đề trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế
toán kiểm toán tại Việt Nam. PGS.TS. Bùi Đức Thọ hy vọng buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ là cơ hội để các
chuyên gia, các nhà khoa học cùng nhau chia sẻ, thảo luận những vấn đề cấp thiết về kế toán kiểm toán trong
bối cảnh hiện nay.
Tại cuộc Hội thảo, TS. Vũ Đức Chính cũng trình bày tham luận: “Định hướng phát triển kế toán kiểm toán ở
Việt Nam giai đoạn 2021-2030”
Chia sẻ tại Hôi thảo, TS. Trần Khánh Lâm đã có bài tham luận: “Xu hướng thay đổi của Chuẩn mực kiểm toán
và Lộ trình thích ứng của Việt Nam - Góc nhìn của Hội nghề nghiệp”, trong đó nhấn mạnh: “Việt Nam đã có 47
chuẩn mực nghề nghiệp (bao gồm các chuẩn mực kiểm toán) cơ bản phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Các
chuẩn mực này đã được áp dụng trong thực tiễn hành nghề, giúp kiểm toán viên (KTV) và doanh nghiệp kiểm
toán (DNKiT) xử lý tốt hơn rủi ro của cuộc kiểm toán, thúc đẩy nâng cao chất lượng kiểm toán báo cáo tài
chính (BCTC). Tuy nhiên trong thời gian qua, các chuẩn mực nghề nghiệp của quốc tế đã liên tục được ban
hành lại, ban hành mới hoặc sửa đổi, dẫn tới có nhiều nội dung thay đổi so với các chuẩn mực nghề nghiệp hiện
hành tại Việt Nam. Đặc biệt, nhóm chuẩn mực quốc tế về báo cáo kiểm toán đã có các thay đổi mang tính bước
ngoặt và ảnh hưởng lan tỏa đến hầu hết các chuẩn mực còn lại, đặc biệt dưới tác động của sự phát triển và ảnh
hưởng của công nghệ. Vì vậy, việc cập nhật các chuẩn mực nghề nghiệp tại Việt Nam là cần thiết để tăng cường
đảm bảo lợi ích công chúng và thúc đẩy nghề nghiệp kiểm toán độc lập (KTĐL) phát triển phù hợp với thông lệ
quốc tế. Trong bối cảnh đó, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) là tổ chức nghề nghiệp về kiểm
toán tại Việt Nam, được Chính phủ quy định thực hiện việc nghiên cứu, soạn thảo, cập nhật hệ thống chuẩn mực
kiểm toán Việt Nam trên cơ sở hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
(Điều 4, Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ). Theo đó, VACPA đang triển khai cập
nhật lại toàn bộ các chuẩn mực nghề nghiệp của Việt Nam, quá trình này được bắt đầu từ năm 2020”.

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA
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Cuộc Hội thảo là diễn đàn mở ra cơ hội cho các nhà khoa học, các giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo,
nghiên cứu; chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực quản trị, tài chính, kế toán, kiểm toán; đại diện các doanh
nghiệp cùng giao lưu, trao đổi về các vấn đề nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán để góp phần
phát triển ngành nghề kiểm toán độc lập cũng như sự phát triển nền kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tham gia tại hội thảo, đại diện các trường Đại học là đơn vị đồng tổ chức và đại diện Hiệp hội kế toán công
chứng Anh Quốc (ACCA) cũng có những bài tham luận chia sẻ các cơ hội, giải pháp để đào tạo cũng như phát
triển ngành nghề kế toán - kiểm toán tại Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại buổi hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh - Viện trưởng Viện Kế toán Kiểm toán khẳng
định: "Chúng ta cần phát triển hệ thống kế toán, kiểm toán phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của Việt
Nam trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, gắn liền với quá trình chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng
của các thông tin kinh tế, tài chính để phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc
tế hiện nay. Phiên thảo luận cũng nhận được nhiều ý kiến đa chiều, giúp nhận thức đầy đủ, toàn diện và phần
nào giải quyết được những vấn đề đặt ra về cả lý luận và thực tiễn theo chủ đề của hội thảo ngày hôm nay".
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Ngày 06 - 07/12/2021, TS. Trần Khánh Lâm -
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội kiểm toán
viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đại diện cho
VACPA đã tham dự trực tuyến cuộc họp thành
viên thường niên và sự kiện bên lề của Liên đoàn
Kế toán Châu Á - Thái Bình Dương (CAPA).

VACPA THAM DỰ PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN 
LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Tham dự chuỗi sự kiện lần này gồm lãnh đạo Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC), các đại diện là hội thành viên
của CAPA đến từ Anh, Úc, Canada, Ấn Độ, Sri Lanka, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam… và các cố vấn kỹ
thuật cùng một số thành phần tham dự khác đối với các hội thảo bên lề do CAPA phối hợp với CPA Canada,
IFAC tổ chức.
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Tại phiên họp toàn thể thành viên CAPA, các đại diện tham dự đã được nghe Chủ tịch và Giám đốc điều hành
của CAPA báo cáo thông qua biên bản của phiên họp kỳ họp tháng 7/2021 và cập nhật về tình hình hoạt động
chung của CAPA, trong đó có việc chuyển giao quyền Chủ tịch CAPA từ TS. Chen Yugui sang ông Jim Knafo
trong nhiệm kỳ mới cũng như cập nhật những hoạt động nổi bật trong mỗi tổ chức thành viên của CAPA. Ngoài
ra, Giám đốc điều hành CAPA cũng đã báo cáo về kết quả các phiên họp Ủy ban phát triển các tổ chức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán của IFAC trong đó nổi bật là báo cáo về phát triển bền vững và dịch vụ đảm bảo, và
báo cáo về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; cũng như các điểm đáng
chú ý trong nội dung phiên họp thường niên IFAC liên quan tới hoạt động trọng tâm của IFAC về lĩnh vực công
và chúc mừng sự kiện VACPA trở thành thành viên chính thức của IFAC từ tháng 11/2021.
Trong báo cáo tổng kết năm 2021, CAPA đã nêu ra những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và những biến động
về nhân sự nhưng CAPA đã tích cực ứng biến và tổ chức thành công nhiều sự kiện trực tuyến, trong đó nổi bật là
Hội nghị CAPA lần thứ 20 với hơn 1.900 người tham dự; đồng thời CAPA đã đưa ra ba yếu tố chính cần tập
trung trong hoạt động năm 2022 là hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của các tổ chức nghề nghiệp về kế toán,
kiểm toán; thúc đẩy giá trị đạo đức và các lợi ích của các dịch vụ đảm bảo, kế toán, báo cáo tài chính chất lượng
cao; và đại diện tiếng nói của các tổ chức thành viên. Tại phiên họp, các đại biểu tham dự cũng đã được xem
video giới thiệu hướng tới Đại hội Kế toán Thế giới lần thứ 21, dự kiến được tổ chức vào ngày 18-21/11/2022 tại
Mumbai, Ấn Độ.
Ngoài ra, đại diện VACPA đã tham dự hội thảo trực tuyến về chủ đề Các kỹ năng dành cho các kế toán viên,
kiểm toán viên chuyên nghiệp tương lai do CAPA và CPA Canada đồng tổ chức trong bối cảnh môi trường kinh
doanh thay đổi nhanh chóng và những vị trí mới dành cho kế toán viên, kiểm toán viên. Các doanh nghiệp
thường dựa vào kế toán để đưa ra các quyết định quan trọng, tuy nhiên khi các nhà đầu tư và các nhà lãnh đạo
xem xét lại về vai trò của kinh doanh trong thế giới ngày nay thì kế toán cần phải đổi mới để gắn kết được sức
mạnh của nghề nghiệp với tương lai.
Trong chuỗi các sự kiện bên lề dành cho các tổ chức thành viên, IFAC và Ban chỉ đạo thực hiện Biên bản ghi
nhớ để Đẩy mạnh hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và Cải thiện tính hợp tác (MOSAIC) đã tổ chức
Diễn đàn về tương lai bền vững nhằm nêu bật tầm quan trọng của quản lý tài chính công và hỗ trợ về lĩnh vực
công khi chuyển đổi sang nguyên tắc kế toán dồn tích hoặc rộng hơn. Tại Diễn đàn, CAPA cũng đã giới thiệu
các công việc và ấn phẩm mới nhất nhằm hỗ trợ các tổ chức nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán trong lĩnh vực
này.
Thông qua các phiên họp thường niên, VACPA đã có cơ hội cập nhật các thông tin mà ngành nghề kế toán, kiểm
toán trong khu vực và quốc tế quan tâm, đồng thời giới thiệu cho quốc tế hiểu hơn về sự phát triển của nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, cũng như tạo ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho sự phát triển của hội viên
và nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.
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CÁC BAN CHUYÊN MÔN CỦA VACPA HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
NĂM 2021 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2022
Từ ngày 9/12/2021 đến ngày 21/12/2021, các ban chuyên môn của VACPA (Ban Chuyên môn, Ban Hội
viên, Ban Đối ngoại - Truyền thông, Ban Đào tạo) đã tổ chức họp trực tuyến để đánh giá kết quả hoạt
động năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022. 
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Một số hình ảnh họp của các ban chuyên môn VACPA:

Mặc dù năm 2021 là năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nhưng các ban chuyên môn
VACPA đã rất nỗ lực, linh hoạt và chủ động hỗ trợ hội viên và cơ bản đạt được kết quả tích cực. Bên
cạnh đó, các Ban Chuyên môn đã nghiêm túc xác định các điểm tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải
pháp để khắc phục trong thời gian tới nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp kế
toán - kiểm toán trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, các mục tiêu
đặt ra và bối cảnh năm 2022, các ban chuyên môn đã xây dựng kế hoạch với các hoạt động trọng tâm
sẽ thực hiện trong năm 2022. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của từng
Ban Chuyên môn sau khi hoàn thiện và được các thành viên ban nhất trí thông qua sẽ được tổng hợp
vào báo cáo, kế hoạch chung của VACPA và trình ra xin ý kiến Ban Thường trực, Ban Chấp hành tại
cuộc họp trong tháng 1/2022.



VACPA PHỐI HỢP CÙNG ACCA TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 
“CƠ HỘI VÀ GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CÔNG TẠI 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM”

Nhằm góp phần thúc đẩy nâng cao chất lượng chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính tại các trường
đại học Việt Nam, trong đó có đào tạo Kế toán công và để đóng góp vào sự nghiệp đào tạo đội ngũ kế toán viên,
kiểm toán viên, đáp ứng được yêu cầu đang thay đổi nhanh chóng của xã hội; bắt kịp xu hướng, môi trường làm
việc và yêu cầu chất lượng cao trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) cùng với Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và Ngân hàng Thế giới (WB), Liên đoàn
Kế toán Châu Á Thái Bình Dương (CAPA) phối hợp tổ chức Hội thảo trực tuyến “Cơ hội và Giải pháp đào tạo
Kế toán công ở các trường Đại học tại Việt Nam”.

1 1

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang
diễn ra rất mạnh mẽ, một trong những đòi hỏi
được đặt ra cho nền kinh tế thị trường của Việt
Nam đó là kế toán Nhà nước một mặt phải thừa
nhận các nguyên tắc, thông lệ phổ biến của quốc
tế, đồng thời, phải có mô hình quản lý phù hợp với
đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế của Việt
Nam, tức là phải có nhận thức về sự khác biệt của
kế toán nhà nước với kế toán công quốc tế để hài
hoà giữa kế toán Nhà nước Việt Nam với chuẩn
mực kế toán quốc tế.

Tham dự Hội thảo có các Đại biểu đại diện cho các cơ quan Nhà nước: Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm
toán (Bộ Tài chính); Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Lãnh đạo VACPA, và ACCA, WB, CAPA
cùng các Diễn giả là các nhà quản lý, các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực kế toán công và khoảng 150 giảng
viên của các trường đại học tại Việt Nam.
Khai mạc Hội thảo, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA phát biểu: “Việc công bố các chuẩn mực kế toán
công Việt Nam được đặt ra như là tất yếu khách quan xuất phát từ nhu cầu quản lý thống nhất về tài chính Nhà
nước, yêu cầu hội nhập quốc tế của Việt Nam và việc kiểm tra giám sát hoạt động kế toán trong lĩnh vực kế toán
Nhà nước. Đây chính là xu hướng, là việc làm cần thiết trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, tạo ra khuôn mẫu,
thước đo quan trọng cho lĩnh vực kế toán Nhà nước, góp phần quản lý, quản trị ngày càng tốt hơn nền tài chính
quốc gia”. Ông Phạm Sỹ Danh cũng chia sẻ thêm: “Với tư cách là thành viên chính thức của IFAC được Hội
đồng IFAC thông qua vào ngày 10/11/2021, VACPA được xác nhận là một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp
và có tiếng nói trong Hội đồng IFAC để hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp kế toán, kiểm toán trên toàn cầu. Đồng
thời, VACPA cũng khẳng định được uy tín, năng lực về nghề nghiệp kế toán, kiểm toán cũng như những đóng
góp của VACPA cho lĩnh vực công và lĩnh vực tư tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế”.

Đồng thời việc gia nhập các tổ chức kinh tế thế giới và thực hiện cam kết với các tổ chức tài chính quốc tế đòi
hỏi Việt Nam phải cung cấp thông tin tài chính có tính chuẩn mực, có khả năng so sánh và được quốc tế thừa
nhận. Trong đó cần quan tâm đến tính đầy đủ, minh bạch của thông tin kế toán, nhất là trong lĩnh vực công.

TS. Vũ Đức Chính - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính cũng khẳng định
những bước tiến đáng kể của Việt Nam trong việc ban hành các quy định kế toán công hướng đến chuẩn quốc tế:
“Bộ Tài chính đã công bố lộ trình áp dụng Chuẩn mực Kế toán công quốc tế đến năm 2023 (IPSAS) vào tháng
6/2019, và ban hành 5 chuẩn mực kế toán công đợt 1 vào tháng 9/2021. Việc công bố và thông qua Chuẩn mực
Kế toán công mang lại lợi ích cho hội nhập kinh tế quốc tế cũng như củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, các tổ
chức tài chính trong và ngoài nước”.
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Dựa trên tinh thần đó, đại diện Học viện Tài Chính (AOF) và Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh (UEH) đã trình
bày về thực trạng đào tạo kế toán công tại Việt Nam, cũng như các vấn đề liên quan. Cụ thể, đại diện Học viện
Tài Chính chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo kế toán công, bao gồm những thuận lợi, khó khăn, cơ hội và thử
thách; đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm cải thiện chất lượng đào tạo. Trong khi đó, Đại học Kinh tế TP.Hồ
Chí Minh tập trung vào chương trình đào tạo kế toán hiện hành tại UEH và các trường đại học khác; trao đổi các
vấn đề liên quan đến kế hoạch áp dụng hoặc tích hợp kiến thức công nghệ thông tin vào chương trình đào tạo kế
toán trong tương lai gần, đặc biệt là lĩnh vực công.
Tại hội thảo, các diễn giả từ WB - CAPA - ACCA đã cung cấp các giải pháp đào tạo kế toán công cho Việt Nam.
Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và triển khai IPSAS tại Việt Nam, WB đã giới thiệu PULSAR - bộ
công cụ hỗ trợ các quốc gia trong việc tích hợp kế toán công vào chương trình giáo dục.
Bà Bonnie Ann Sirois, Chuyên gia Quản lý Tài chính Cấp cao (FM), Điều phối viên của Đơn vị FM tại Thái Bình
Dương của WB chia sẻ: “Một trong những mục đích chính của bộ công cụ là hỗ trợ các quốc gia phát triển kế
hoạch và thực hiện các quy trình trong nước nhằm đào tạo kế toán viên có kỹ năng cao hơn, đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng của nền kinh tế; đồng thời cũng cải tiến báo cáo tài chính, kiểm toán và các quy định. Bộ hướng
dẫn của chúng tôi hỗ trợ chuyển đổi giáo dục và đào tạo kế toán, cũng như chứng nhận từ phương pháp dựa trên
kiến thức đến phương pháp dựa trên năng lực”.
Đồng thời, các diễn giả của CAPA đã trình bày các sáng kiến nhằm hỗ trợ các tổ chức kế toán chuyên nghiệp cải
thiện quản lý tài chính công. Báo cáo của CAPA “Mở rộng các hoạt động trong lĩnh vực công” năm 2021 nói về
khuôn khổ và các hoạt động mà các tổ chức chuyên nghiệp có thể hỗ trợ như cung cấp nguồn nhân lực, tạo dựng
nhu cầu, cung cấp cơ hội và nâng cao kỹ năng. “Với sứ mệnh nâng cao năng lực chuyên môn kế toán ở khu vực
châu Á Thái Bình Dương thông qua việc đóng góp cho sự phát triển của các tổ chức kế toán chuyên nghiệp
(PAOs), CAPA luôn hỗ trợ và khuyến khích các báo cáo tài chính chất lượng cao trong lĩnh vực công: đảm bảo
chuẩn mực kế toán dồn tích và chuẩn mực kiểm toán quốc tế” - ông Brian Blood, Giám đốc điều hành CAPA cho
biết.
Là đơn vị đồng tổ chức hội thảo, ACCA cũng chia sẻ kinh nghiệm đào tạo kế toán công và giới thiệu Chứng chỉ
IPSAS giúp học viên đáp ứng được các thách thức khi thực hiện các Chuẩn mực Kế toán công Quốc tế. Phát biểu
tại Hội thảo, ông Renjith Varma - Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á Lục địa cũng nêu lên vai trò của quan
trọng của lĩnh vực công đối với sự phát triển của nền kinh tế. Ông cho biết: “Tháng trước chúng tôi đã tổ chức
Hội nghị Tài chính công Quốc tế lần thứ 12 của ACCA với chủ đề ‘Dẫn đầu phục hồi trong lĩnh vực tài chính
công’ - sự kiện thường niên thu hút hơn 1.000 nhà lãnh đạo trong lĩnh vực công khắp thế giới và nhiều người
trong đó là thành viên của ACCA. ACCA cũng phát hành một báo cáo về kinh nghiệm thực hiện IPSAS trên thế
giới năm 2017, và sau đó giới thiệu Chứng chỉ về IPSAS trên toàn cầu. Ở Việt nam, chúng tôi rất vinh dự là cơ
quan kế toán toàn cầu đầu tiên kỷ niệm 20 năm có mặt tại Việt Nam vào năm 2022”.
Hội thảo này nằm trong chuỗi các Diễn đàn thường xuyên do VACPA và ACCA phối hợp tổ chức với mục tiêu
góp phần hỗ trợ các trường đại học cải thiện chất lượng chương trình đào tạo kế toán, mang lại nhiều ý nghĩa thực
tiễn phục vụ đổi mới nội dung và nâng cao năng lực đào tạo kế toán công tại các trường đại học ở Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, các trường Đại học cần thiết đánh giá lại, đề ra các chiến lược mới và công tác xây dựng
chuẩn đào tạo phù hợp với sự phát triển về khuôn khổ pháp lý kế toán công tại Việt Nam hiện nay. Chia sẻ tại
Hội thảo, Ông Phạm Như Nghệ - Phó Vụ trưởng, Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh:
“Những vấn đề quan tâm như thực trạng nhu cầu đào tạo, khẳng định tầm quan trọng của đào tạo, chương trình
đào tạo khu vực công riêng hay tích hợp, cũng như vấn đề ứng dụng thông tin rất quan trọng với chất lượng nguồn
nhân sự tài chính – kế toán khu vực công tương lai”.



“NGÀY HỘI TÔN VINH NGHỀ NGHIỆP - CPA PROFESSION DAY”

Với mục tiêu định hình về tương lai của nghề tài chính kế toán, kiểm toán và đánh giá những tác động, thách
thức và cơ hội của những người làm nghề trong thời kỳ hậu Covid và “bình thường mới”, đồng thời để tăng
cường các hoạt động hợp tác giữa 02 Hội trong trao đổi chuyên môn, cập nhật kiến thức cũng như chia sẻ
kinh nghiệm, VACPA đã phối hợp với CPA Australia tổ chức “Ngày hội tôn vinh nghề nghiệp - CPA
Profession Day” vào ngày 10/12/2021.

VACPA PHỐI HỢP CÙNG CPA AUSTRALIA TỔ CHỨC
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HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Tham gia sự kiện có các đại diện lãnh đạo
của VACPA, CPA Australia cùng hơn 100
khách mời là đại điện của các tổ chức,
doanh nghiệp, hội viên của VACPA, hội
viên của CPA Australia và các Quý đối
tác, khách mời đang công tác trong ngành
kế toán - kiểm toán - tài chính tham dự.

Phát biểu tại sự kiện, Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA chia sẻ: “Ngày hôm nay, VACPA và CPA Australia
rất vui mừng cùng tổ chức “Ngày hội tôn vinh nghề nghiệp” giúp các Hội viên của 2 Hội nhận thức rõ thêm vai
trò, giá trị, các triển vọng tương lai của ngành nghề kế toán, kiểm toán, tài chính trong thời kỳ mới cũng như
cách cân bằng cuộc sống và công việc đối với những người hành nghề, sau những khó khăn phải đối mặt từ Covid
19 và hướng đến đạt được “mục tiêu kép” là chiến thắng dịch bệnh và phát triển doanh nghiệp trong bối cảnh
Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế.
Trong môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp, chứa đựng nhiều rủi ro, cũng như trước các tác động lớn của
đại dịch Covid-19, thông qua ngày hội này kiểm toán viên, kế toán viên và những người làm tài chính sẽ lan tỏa
rộng hơn vai trò và các giá trị của ngành nghề. thúc đẩy mạnh mẽ hội viên tuân thủ đạo đức nghề nghiệp để phát
triển nghề kiểm toán nói riêng và cung cấp các dịch vụ chất lượng giúp phát triển thị trường tài chính và kinh tế
đất nước nói chung”.
Tại sự kiện, những người tham dự đã được nghe nhiều chia sẻ hữu ích, ý nghĩa và thú vị của TS. Trần Khánh Lâm,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VACPA, Ủy viên Ban Cố vấn CPA Australia khu vực miền Nam, Ông Phạm Gia
Tuấn, Ủy viên Ban Giám đốc CPA Australia, Chủ tịch HĐTV Công ty Quản lý Tài sản Viet Capital, Ông Kyle
Phạm, Giám đốc tài chính Công ty phát triển khu vực biển Châu Á (Grand Ho Tram Strip), Ủy viên Ban Cố vấn
CPA Australia khu vực miền Nam và Ông Trần Hồng Vân, Giám đốc tài chính Tập đoàn Giáo dục quốc tế, Ủy
viên Ban Cố vấn CPA Australia khu vực miền Nam. Các diễn giả đã đưa ra những quan điểm, ý kiến và những
chia sẻ về: Xu hướng ngành kế toán - tài chính, tác động hôm nay đến tương lai ngày mai; Cách thức để dẫn dầu
và nắm bắt cơ hội; Những kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình làm nghề và chia sẻ những
kỹ năng để cân bằng cuộc sống và công việc…và đã nhận được nhiều quan tâm, phản hồi tốt và đánh giá cao của
người tham dự.
VACPA hy vọng sự kiện “Ngày hội tôn vinh nghề nghiệp” sẽ được tổ chức định kỳ trong các năm tiếp theo và
ngày càng thu hút nhiều tổ chức, cá nhân tham gia để lan tỏa rộng hơn vai trò và các giá trị của ngành nghề kế
toán, kiểm toán và tài chính phục vụ phát triển kinh tế đất nước.



THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP
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ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC BAN HÀNH
QUYẾT ĐỊNH SỐ 450/QĐ - UBCK VỀ QUY CHẾ SỬ DỤNG HỆ THỐNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA UBCKNN
Để hội viên nắm được thông tin mới về quy định, quy trình công bố thông tin, bao gồm báo cáo tài chính của
các đơn vị được kiểm toán là công ty đại chúng, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cung cấp
tới hội viên Quyết định số 450/QĐ - UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành
ngày 14/7/2021 về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của UBCKNN.

Quy chế này quy định việc sử dụng Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN để thực hiện báo cáo và công bố
thông tin bằng hình thức điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
Một số nội dung cần lưu ý của Quy chế này bao gồm:

3. Trong các yêu cầu, Quy chế quy định công ty đại chúng sử dụng tài khoản do UBCKNN cấp và chữ ký
số công cộng có giá trị pháp lý tương đương con dấu của công ty để thực hiện báo cáo và công bố thông tin
điện tử trên Hệ thống IDS. Để đảm bảo an toàn thông tin, tệp tài liệu báo cáo và thông tin công bố trên Hệ
thống IDS phải được công ty đại chúng ký số bằng chữ ký số công cộng hợp lệ. 

Hội viên và bạn đọc xem đầy đủ, chi tiết Quyết định số 450/QĐ - UBCK và Quy chế đi kèm với Quyết định tại đây.

Quyết định số 450/QĐ - UBCK về Quy chế sử dụng hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà
nước có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 296/QĐ-UBCK ngày 31/3/2017 của Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước về Ban hành quy chế hướng dẫn công ty đại chúng sử dụng hệ thống công bố thông tin
của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Quy chế này bổ sung thông tin mới, như chứng thư số công cộng (là một dạng chứng thư điện tử do tổ
chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng trong
các hoạt động công cộng); XBRL là chuẩn dữ liệu ngôn ngữ báo cáo kinh doanh mở rộng; Biểu mẫu XBRL
là biểu mẫu báo cáo tài chính có định dạng XBRL trên Hệ thống IDS, cho phép các công ty đại chúng tải
về, nhập dữ liệu và đổ dữ liệu báo cáo tài chính trên Hệ thống IDS….

   Đối tượng áp dụng là Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 điều 32 Luật Chứng khoán (trừ công
ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán) và tổ chức, cá nhân có liên quan khác;

4. Quy chế cũng đưa ra các yêu cầu chung, yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu về dữ liệu của báo cáo, yêu cầu về
an toàn bảo mật và các quy định cụ thể khác.

1.

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9353


Tập 1: Các quy đinh về chào bán và phát hành chứng khoán được hướng dẫn thi hành tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Tập 2: Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP
Tập 3: Quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán và người hành nghề chứng khoán
Tập 4: Đổi mới cơ chế thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán trong Luật Chứng khoán 2019
Tập 5: Quy định về tổ chức thị trường giao dịch, đăng ký, lưu ký, bù trừ chứng khoán

THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC THỰC HIỆN CHUỖI TẬP PHIM
GIỚI THIỆU NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH
LUẬT CHỨNG KHOÁN NĂM 2019
Từ ngày 01/01/2021, hệ thống văn bản pháp luật chứng khoán mới, gồm Luật Chứng khoán số 54 - hay Luật Chứng
khoán 2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đã bắt đầu có hiệu lực. Với số lượng quy định lớn, và
nhiều điểm mới, tiến bộ, thị trường chứng khoán đã chứng kiến những thay đổi cơ bản, toàn diện so với hoạt động
chứng khoán theo hệ thống pháp luật cũ của Luật Chứng khoán 2006.

Nhằm đưa các hệ thống pháp luật chứng khoán mới vào thực tiễn cuộc sống một cách hiệu quả, trong bối cảnh dịch
Covid-19 khó tổ chức được các hội nghị phổ biến văn bản tập trung và theo tinh thần chỉ đạo của Chính Phủ, Ủy ban
chứng khoán Nhà nước đã thực hiện chuỗi tập phim giới thiệu nội dung chính của các Nghị định hướng dẫn thi hành
Luật Chứng khoán năm 2019 đến với đông đảo công chúng và cộng đồng doanh nghiệp, chuỗi tập phim gồm 7 tập,
trong đó:

5 tập đầu tiên giới thiệu về Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật
chứng khoán, trong đó
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Để cập nhật các quy định mới, Quý Hôi viên và bạn đọc có thể xem chuỗi tập phim giới thiệu về các Nghị định hướng
dẫn thi hành Luật Chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước tại đây

Tập 6: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán theo Nghi định 156/NĐ-CP
Tập 7: Quy định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh theo Nghị định 158/2020/NĐ-CP

Tập 6 và 7 lần lượt giới thiệu về các Nghị định 156 và 158/2020/NĐ-CP, chi tiết:

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9345
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CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM PHỐI HỢP CÙNG BỘ TÀI CHÍNH, JICA VÀ HOSE
TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG IFRS – THỜI ĐIỂM VÀNG
ĐỂ DOANH NGHIỆP BỨT PHÁ”
Ngày 15/12/2021 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) phối hợp cùng Cục Quản lý, giám sát
kế toán, kiểm toán - Bộ Tài chính (BTC), Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Sở giao dịch Chứng
khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức hội thảo trực tuyến “ Chuyển đổi IFRS - Thời điểm vàng để doanh nghiệp bứt
phá”. Sự kiện nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi từ mô hình báo cáo tài chính
Việt Nam VAS sang chuẩn mực báo cáo tài chính (BCTC) quốc tế IFRS, đồng thời cập nhật định hướng, kế
hoạch tương lai từ đại diện cấp cao thuộc các tổ chức, cơ quan quản lý và hoạch định chính sách liên quan.
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Trong xu hướng toàn cầu hóa kinh tế, IFRS trở thành “ngôn ngữ kinh doanh quốc tế”. Áp dụng IFRS giúp đảm
bảo tính thống nhất toàn cầu của chuẩn mực Báo cáo tài chính (BCTC). Thông tin báo cáo tài chính của doanh
nghiệp có độ tin cậy cao hơn, tăng khả năng so sánh và tính minh bạch của hoạt động BCTC và là cơ sở để nhà
đầu tư trong nước cũng như quốc tế đưa ra các quyết định kinh doanh.
Sau Quyết định số 480/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm
2020 - tầm nhìn 2030, Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định 345/QĐ-BTC cụ thể hóa về lộ trình lập và trình
bày chuẩn mực báo cáo tài chính theo IFRS. 
Theo đó, chỉ còn một tháng nữa, giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS từ năm 2022 đến hết năm 2025 tại Việt
Nam sẽ chính thức đi vào hiệu lực. Nhằm cung cấp đến cộng đồng doanh nghiệp các cập nhật, hướng dẫn mới
nhất về lộ trình chuyển đổi IFRS, Deloitte Việt Nam phối hợp cùng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán
(Bộ Tài chính), JICA và HOSE tổ chức Hội thảo trực tuyến “Chuyển đổi IFRS - Thời điểm vàng để doanh
nghiệp bứt phá”.

Ông Bùi Văn Trịnh, Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Deloitte Việt Nam, nhận xét:
“Chuyển đổi áp dụng IFRS là một trong những mục tiêu quan trọng, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn
hiện tại, đồng thời giúp nắm bắt nhiều cơ hội tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới. Sự sẵn sàng cho
quá trình chuyển đổi này sẽ mang đến tác động tích cực và lan tỏa mạnh mẽ trong chính doanh nghiệp nhờ vào
sự phối hợp hành động của tập thể nhân viên. Deloitte Việt Nam tự hào đồng hành và nhận được sự hỗ trợ từ
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng
khoán Thành phố Hà Nội, ACCA, VACPA và các hội nghề nghiệp trong khảo sát về tính sẵn sàng áp dụng
IFRS đối với doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020 và 2021. Deloitte Việt Nam cũng vinh dự khi được JICA
lựa chọn là đối tác hỗ trợ kỹ thuật cho dự án thúc đẩy áp dụng IFRS tại Việt Nam từ 2021 đến 2023”.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trần Anh Đào, Phó TGĐ Sở GDCK TP.HCM cho biết: “Việc chuẩn bị sẵn sàng và
đưa vào áp dụng IFRS là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam tận dụng được cơ hội mới, thúc
đẩy tính công khai minh bạch, phục vụ tốt nhất cho nhà đầu tư, góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán
Việt Nam. Được thực hiện với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và có lộ trình chuẩn bị phù hợp, đây là
năm thứ hai Deloitte Việt Nam cùng chúng tôi thực hiện khảo sát này. Một cách tích cực, mức độ sẵn sàng của
các doanh nghiệp đã gia tăng theo thời gian, tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn và nhiều rào cản khi áp dụng
trong thực tế”
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Bên cạnh đó, khảo sát cũng chỉ ra 5 thử thách lớn nhất liên quan đến việc chuyển đổi sang IFRS đối với các
doanh nghiệp: Thiếu nhân lực hoặc năng lực đội ngũ kế toán chưa đảm bảo, Hệ thống IT chưa hiệu quả và cần
nâng cấp, Thiếu hướng dẫn từ cơ quan quản lý về việc áp dụng IFRS, Chuẩn mực IFRS phức tạp và thay đổi
thường xuyên, Nhiều sự khác biệt giữa VAS - IFRS - Quy định về thuế.
Theo ông Bùi Văn Trịnh, các DN Việt Nam hiện đang trên lộ trình chuẩn bị kịch bản cho việc chuyển đổi sang
IFRS. Với việc ra mắt chuỗi ấn phẩm “Chuyển đổi từ VAS sang IFRS” Deloitte Việt Nam kỳ vọng giúp DN
chủ động xây dựng kịch bản của mình thông qua các hướng dẫn, tư vấn cụ thể từ phương pháp tiếp cận, các vấn
đề cần ưu tiên cho tới lộ trình chi tiết, kiểm soát và đánh giá trong quá trình chuyển đổi áp dụng IFRS.

Chia sẻ cụ thể về kết quả khảo sát, ông Bùi Văn Trịnh cho biết, nếu như năm 2020, cuộc khảo sát nhằm giúp
doanh nghiệp xác định mình có thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định 345/QĐ-BTC hay không, thì kết
quả khảo sát 2021 giúp doanh nghiệp đo lường mức độ sẵn sàng trong áp dụng IFRS dựa trên 12 tiêu chí chia
thành 4 nhóm: Chiến lược, Nhân sự, Quy trình & Hệ thống.
Theo ông Trịnh, đã có sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp tham gia khảo sát (từ gần 500 lên hơn 700
doanh nghiệp) cũng như thay đổi về nhóm đối tượng tham gia theo ngành nghề, loại hình doanh nghiệp và quy
mô vốn chủ sở hữu. Kết quả đánh giá chung dường như khá tích cực khi điểm số trung bình về mức độ sẵn sàng
của doanh nghiệp giao động trong khoảng 3.5 – 3.6 đối với từng nhóm tiêu chí, cao vượt ngưỡng so với điểm số
trung bình 2.5.
Trong số các loại hình doanh nghiệp tham gia khảo sát, các nhóm tự đánh giá có mức độ sẵn sàng cao nhất là:
Doanh nghiệp khác với vốn chủ sở hữu trên 500 tỷ đồng, Doanh nghiệp nhà nước chưa niêm yết với Vốn chủ sở
hữu dưới 500 tỷ đồng và Doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết – Vốn chủ sở hữu dưới 500 tỷ
đồng. Đáng chú ý, nhóm doanh nghiệp chưa sẵn sàng nhất và rất cần sự trợ giúp của các cơ quan quản lý là
nhóm Doanh nghiệp niêm yết với Vốn chủ sở hữu dưới 500 tỷ đồng.
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7 VẤN ĐỀ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐANG ĐƯỢC THẾ GIỚI QUAN TÂM NHẤT HIỆN NAY
Với tư cách là đại diện cho ngành nghề kế toán-kiểm toán, Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) đã tổng hợp
các vấn đề và chính sách quan trọng ảnh hưởng đến nghề kế toán - kiểm toán và với toàn xã hội.
Bảy nội dung chủ đề được quan tâm nhất hiện nay, bao gồm:
Nâng cao Báo cáo doanh nghiệp (Corporate Reporting): 
Báo cáo doanh nghiệp cần bao phủ toàn bộ thông tin phù hợp về tổ chức. Các nhà đầu tư và các bên liên quan
ngày càng có yêu cầu nhiều hơn, thông tin chất lượng cao hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp, rủi ro, cơ hội và triển vọng dài hạn, đặc biệt là đối với các vấn đề liên quan đến tính bền
vững so với báo cáo tài chính thông thường. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-
view/enhancing-corporate-reporting)
Yêu cầu cao về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực công: 
Vấn đề này đề cập đến cách thức cơ quan chính phủ của các quốc gia có thể dựa vào các nguồn lực mà chính
phủ có để đưa ra các quyết định dựa trên thông tin và dữ liệu để sự quản trị và và quản lý tài chính công (PFM),
và cách thức mà nghề nghiệp kế toán - kiểm toán có thể đóng góp cho lĩnh vực công để giúp xây dựng được
tương lai phát triển bền vững, toàn diện và thịnh vượng chung cho tất cả mọi người. (https://www.ifac.org/what-
we-do/speak-out-global-voice/points-view/greater-transparency-and-accountability-public-sector)
Thúc đẩy một nghề nghiệp lấy Con người làm trung tâm: 
Nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trước hết là một nghề được tạo nên từ những con người - các cá nhân và các
nhóm cùng làm việc và hợp tác với nhau. Quan điểm này đề cao mối liên hệ giữa con người với nhau trong nghề
kế toán-kiểm toán, các yếu tố cốt lõi của nghề nghiệp (giáo dục-đào tạo, xét đoán nghề nghiệp, giá trị đạo đức,
giá trị con người) và cam kết của nghề nghiệp đối với lợi ích công chúng. (https://www.ifac.org/what-we-
do/speak-out-global-voice/points-view/embracing-people-centered-profession)

Duy trì Sự tin cậy và Tự tin trong thời kỳ khủng hoảng:
Duy Sự tin cậy và sự tự tin trong thời kỳ khủng hoảng là con đường nhanh nhất để phục hồi sau khủng hoảng.
Quan điểm này đề cao vai trò quan trọng mà các cơ quan quản lý, ngành kế toán - kiểm toán toàn cầu và những
người chịu trách nhiệm quản trị doanh nghiệp cần phải thực hiện để duy trì lòng tin. (https://www.ifac.org/what-
we-do/speak-out-global-voice/points-view/maintaining-trust-confidence-during-crisis)

Đạt được các cuộc kiểm toán chất lượng cao: 
Cuộc kiểm toán báo cáo tài chính có chất lượng cao là yếu tố cần thiết đối với các tổ chức phát triển mạnh và
bền vững, đối với thị trường tài chính và các nền kinh tế. Những người tham gia trong hệ sinh thái kiểm toán và
dịch vụ đảm bảo cần phải hành động và đưa ra cách thức để cải thiện quy trình kiểm toán.
(https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/achieving-high-quality-audits)

Chống biến đổi khí hậu: 
Biến đổi khí hậu là một vấn đề cấp bách, toàn cầu và mang tính hệ thống, có thể đe dọa tính bền vững của các tổ
chức, thị trường và của cả nền kinh tế. Quan điểm này kêu gọi mỗi cá nhân hãy là một phần của hành động vào
việc chống biến đổi khí hậu. (https://www.ifac.org/what-we-do/speak-out-global-voice/points-view/climate-
action)

Chống tham nhũng và chống rửa tiền: 
Hệ quả của hành động tham nhũng thật đáng báo động và ảnh hưởng sâu rộng từ chi phí trực tiếp của các cá
nhân cho đến toàn xã hội. Tham nhũng và rửa tiền khiến cho các hành vi tội phạm ngày càng nhiều hơn và làm
xói mòn lòng tin vào các tổ chức. Dựa trên quy tắc đạo đức quốc tế, các kế toán - kiểm toán viên chuyên nghiệp
trên toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. (https://www.ifac.org/what-we-
do/speak-out-global-voice/points-view/fighting-corruption-and-money-laundering).
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