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THÔNG TIN 
CHUNG

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) thành 
lập ngày 15/4 /2005,  nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của 
nghề nghiệp kế toán và kiểm toán tại  Việt Nam, là Hội nghề 
nghiệp chuyên nghiệp,  độc lập,  tự chủ của những người 
có chứng chỉ kiểm toán viên độc lập và các doanh nghiệp 
kiểm toán,  hoạt động theo tiêu chuẩn và xu hướng phát 
triển tương đương với  các hội kế toán công chứng trong 
khu vực và quốc tế.

Độc lập

Trung
thực

Minh 
bạch
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Nội dung chính

Hội viên VACPA
13Hội viên của VACPA

Các hoạt động chính của VACPA NĂM 2021

179 hoạt động nổi bật của VACPA năm 2021

Thông điệp của Chủ tịch VACPA
và mục tiêu chiến lược
Thông điệp của Chủ tịch VACPA 5

6
10

Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ từ 2020 đến 2025

Tầm nhìn và mục tiêu chiến lược đến năm 2030
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Thông điệp
của Chủ tịch VACPA
và mục tiêu chiến lược 
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Thông điệp
của Chủ tịch VACPA

Thưa Quý vị!

Thay mặt Ban chấp hành Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), tôi kính chào và gửi lời cảm ơn 
chân thành đến Quý vị - các cơ quan Nhà nước, các tổ chức nghề nghiệp trong nước, quốc tế và đặc biệt là 
Quý hội viên đã đồng hành và hợp tác tích cực, hiệu quả cùng VACPA trong thời gian vừa qua để tiếp tục đóng 
góp cho sự phát triển của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam cũng như lợi ích chung của xã hội.

Năm 2021 đánh dấu năm thứ 2 liên tiếp, đời sống kinh tế - xã hội của thế giới và Việt Nam chịu nhiều tác động 
tiêu cực của đại dịch Covid-19, trong đó có nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Trước bối cảnh đó, VACPA đã chủ 
động và linh hoạt chuyển đổi phương thức hoạt động để kịp thời thích ứng với tình hình mới và dành sự tập 
trung, ưu tiên cao nhất trong việc triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tất 
cả hoạt động của Hội trong năm 2021, từ công tác hội viên, hoạt động chuyên môn, đối ngoại, đào tạo, công 
nghệ - tin học đều hướng đến phục vụ, hỗ trợ hội viên và bước đầu đã đạt được một số kết quả cụ thể, có giá 
trị thiết thực. 

Năm 2021 cũng là năm có ý nghĩa quan trọng kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển nghề nghiệp kiểm 
toán độc lập tại Việt Nam. Với 16 năm hoạt động, VACPA đã luôn không ngừng nỗ lực để hoàn thành nhiệm 
vụ của tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam. Đặc biệt, ngày 
10/11/2021 vừa qua, VACPA đã được Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) chính thức công nhận trở thành Thành 
viên chính thức của IFAC. Sự kiện này khẳng định về vai trò, vị thế và uy tín của VACPA trong quá trình đồng 
hành, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển và hội nhập của nghề nghiệp kiểm toán Việt Nam. 

Năm 2022 dự kiến vẫn còn nhiều thách thức, nhưng đồng thời cũng tạo động lực và mở ra cơ hội cho quá 
trình đổi mới. Với vai trò là một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp và là thành viên chính thức của IFAC, tuân 
thủ phương châm hành động “Độc lập - Trung thực - Minh bạch” và “Nâng cao chất lượng dịch vụ, uy tín của 
hội viên và VACPA”, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới trong hoạt động để hỗ trợ hội 
viên tốt hơn, góp phần phát triển nghề nghiệp kế toán - kiểm toán trong nước và hội nhập quốc tế, đồng thời 
phục vụ hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và tất cả vì lợi ích của đất nước.

Trân trọng!

Phạm Sỹ Danh

CHỦ TỊCH VACPA
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Ban Chấp hành VACPA
nhiệm kỳ V

2. Chủ tịch danh dự VACPA: PGS. TS Trần Văn Tá

1. Chủ tịch VACPA: Ông Phạm Sỹ Danh

3. Ban Chấp hành VACPA
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Ông Phạm Sỹ Danh Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Chủ tịch01

Ông Trần Khánh Lâm Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký02

Bà Hà Thị Ngọc Hà Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam Phó Chủ tịch 03

Bà Lê Thị Tuyết Nhung
Phó Cục trưởng - Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm 
toán- Bộ Tài chính

Phó Chủ tịch 04

Bà Trần Thị Thúy Ngọc Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Phó Chủ tịch 05

Bà Nguyễn Thái Thanh
Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young
Việt Nam

Phó Chủ tịch 06

Ông Võ Hùng Tiến
Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ Công ty TNHH Kiểm toán và 
Tư vấn A&C

Phó Chủ tịch 07

Bà Lê Thị Thu Hằng
Phó Vụ trưởng - Vụ Giám sát Công ty đại chúng - UBCK
Nhà nước

Ủy viên  08

Ông Nguyễn Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc Thường Trực - Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội

Ủy viên  09

Bà Thái Thị Vân Anh Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán KTC Ủy viên  10

Ông Đặng Xuân Cảnh
Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 
RSM Việt Nam

Ủy viên  11

Ông Điền Văn Châu Giảng viên - Trường ĐH Mở TP. HCM Ủy viên  12

Ông Ngô Trung Dũng
Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán HSK
Việt Nam

Ủy viên  13

Ông Nguyễn Phú Hà
Chủ tịch HĐTV kiêm TGĐ - Công ty TNHH Kiểm toán 
CPA VIETNAM

Ủy viên  14

Bà Lê Thị Bích Hải
Phó Trưởng Văn phòng VACPA TP. HCM - Hội Kiểm toán 
viên hành nghề Việt Nam 

Ủy viên  15

Ông Phạm Tiến Hùng Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán BDO Ủy viên  16

Ông Nguyễn Quỳnh Nam Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Crowe Việt Nam Ủy viên  17

STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Chức danh tại hội

Ban Chấp hành VACPA nhiệm kỳ V
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Ông Bùi Văn Ngọc Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán VACO Ủy viên 18

Ông Trần Anh Quân Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH KPMG Ủy viên 19

Ông Nguyễn Thanh Sang
Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn 
Chuẩn Việt

Ủy viên 20

Ông Nguyễn Chí Trung
Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Grant Thornton
Việt Nam

Ủy viên 22

Ông Nguyễn Thành Trung Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Nexia STT Ủy viên 23

Ông Nguyễn Thanh Tùng Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC Ủy viên 24

Ông Phan Xuân Vạn
Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán 
AAC

Ủy viên 25

Ông Mai Viết Hùng Trân Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH PwC (Việt Nam) Ủy viên 21

STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Chức danh tại hội

Ông Đàm Xuân Lâm Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH KPMG Trưởng ban 01

Ông Lý Quốc Trung
Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư 
vấn A&C

Phó Trưởng ban 02

Bà Thái Thị Vân Anh Giám đốc - Công ty TNHH Kiểm toán KTC Ủy viên 03

Ông Nghiêm Mạnh Hùng
Trưởng phòng kiểm toán – Cục Quản lý, giám sát kế 
toán, kiểm toán-Bộ Tài chính

Ủy viên 05

Bà Đỗ Thị Ngọc Dung
Phó Tổng Giám đốc - Công ty TNHH Hãng Kiểm 
toán AASC

Ủy viên 04

STT Họ và tên Chức vụ/ Đơn vị công tác Chức danh tại hội

Ban Kiểm tra VACPA nhiệm kỳ V
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Văn phòng VACPA
Văn phòng VACPA bao gồm Văn phòng tại Hà Nội và 
VPĐD tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Nhiệm vụ của Văn phòng VACPA gồm:
Điều phối các hoạt động của VACPA, của Ban Chấp hành, Ban Thường trực, 
các ban chuyên môn, hoạt động giữa Văn phòng VACPA và Văn phòng đại 
diện của VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh, phối hợp giữa Trung tâm Nghiên cứu 
và Tư vấn kiểm toán viên với hai Văn phòng Hội trong hoạt động đào tạo và 
tư vấn trong cả nước dưới sự chỉ đạo chung của Chủ tịch Hội và chỉ đạo triển 
khai trực tiếp của Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Nhiệm vụ cụ thể được quy 
định tại quy chế hoạt động của Hội.

Thực hiện các hoạt động thường xuyên của VACPA tại khu vực phía Bắc và 
phối hợp với Văn phòng đại diện của VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh giải quyết các 
công việc liên quan.

Văn phòng đại diện của VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh thực hiện các hoạt động 
thường xuyên của Hội tại khu vực phía Nam và phối hợp với Văn phòng 
VACPA giải quyết các công việc liên quan.

Văn phòng VACPA gồm 20 
người làm việc chuyên trách 
tại hai văn phòng gồm: Chủ 
tịch, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
Thư ký, Phó Chủ tịch phụ 
trách chuyên môn, và 17 cán 
bộ, nhân viên.



10 VACPA 2021Báo cáo thường niên

Xây dựng môi trường làm việc thân thiện; 
tổ chức bộ máy hợp lý; nhân lực có kiến 
thức, uy tín và kinh nghiệm đáp ứng yêu 
cầu công việc với sự phân công, phân 
nhiệm cụ thể; thiết lập hệ thống quy chế 
quản trị nội bộ đồng bộ, nhất quán trong 
triển khai và rõ ràng trong đánh giá hiệu 
quả công việc; ứng dụng rộng rãi công 
nghệ quản lý số, có nhiều đổi mới trong 
hoạt động chuyên môn và duy trì tính ổn 
định trong quản lý hội.

Tổ chức huy động và khai thác hiệu quả 
tri thức và nguồn lực hội viên hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ của Điều lệ Hội và các 
dịch vụ công được Bộ Tài chính giao.

Tiên phong tham gia hỗ trợ cơ quan 
quản lý Nhà nước xây dựng cơ chế, chính 
sách, nâng cao hiệu quả vai trò phản 
biện xã hội để mang lại nhiều hiệu ứng 
tích cực tới hoạt động kế toán, kiểm toán 
và phát triển nghề nghiệp kiểm toán 
độc lập; tích cực vận động cộng đồng 
kế toán, kiểm toán tham gia vào các lĩnh 
vực tài chính, kế toán, kiểm toán khu vực 
công góp phần nâng cao hiệu quả quản 
lý kinh tế - xã hội.

Tầm nhìn và 
mục tiêu chiến lược
của VACPA đến năm 2030

A. Tầm nhìn

B. Mục tiêu chiến lược

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phấn đấu trở thành Hội nghề nghiệp 
có uy tín cao trong cộng đồng nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, trong 
khu vực và quốc tế; luôn được Hội viên và xã hội tin cậy về vai trò, sự chuyên nghiệp 
và chất lượng hoạt động. 

Tự chủ về hoạt động và tự chủ, tự cân đối 
thu - chi tài chính, công khai, minh bạch, 
tiết kiệm, hiệu quả, chấp hành nghiêm 
túc các quy định của Điều lệ Hội và của 
pháp luật.

Đầu tư các giải pháp nâng cao chất 
lượng các hoạt động truyền thống và 
mở rộng các hoạt động mới gắn với 
các chuẩn mực tiên tiến quốc tế và xu 
hướng phát triển của cách mạng công 
nghiệp 4.0 vào công tác kế toán, kiểm 
toán theo hướng tập trung ưu tiên cho 
quyền lợi của hội viên, hỗ trợ, cung cấp 
cơ hội và kinh nghiệm hữu ích cho hội 
viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 
và uy tín nghề nghiệp.
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Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa 
vụ của tổ chức hội viên đối với các tổ 
chức Hội cấp trên cũng như phát huy 
có hiệu quả vai trò cầu nối giữa nghề 
nghiệp kiểm toán độc lập của Việt Nam 
với các tổ chức nghề nghiệp trong nước 
và quốc tế.

Ưu tiên đổi mới nội dung và phương thức 
hoạt động truyền thông; tiếp tục thúc 
đẩy có hiệu quả hoạt động đối ngoại và 
quan hệ hợp tác quốc tế, mở rộng lan 
tỏa xã hội, nâng tầm uy tín, vị thế VACPA 
và của nghề nghiệp kiểm toán độc lập.

2005 - 2014 2015 - 2020 2021 - 2030

Hoàn thiện cơ cấu tổ 
chức, nâng cao hiệu 
quả hoạt động vì lợi 
ích hội viên

Xây dựng nền tảng 
ban đầu, thực hiện 
các chức năng do Bộ 
Tài chính giao.

Trở thành Hội nghề nghiệp 
có uy tín cao trong cộng đồng 
nghề nghiệp kế toán, kiểm toán 
tại Việt Nam, trong khu vực và 
quốc tế. 

C. Nhiệm vụ

Theo Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật kiểm toán độc lập, VACPA có các nhiệm vụ:

Bồi dưỡng kiến thức cho kiểm toán 
viên, kế toán viên hành nghề.

Phối hợp với Bộ Tài Chính thực hiện 
kiểm tra, kiểm soát chất lượng dịch 
vụ kiểm toán.

Thực hiện việc nghiên cứu, soạn 
thảo, cập nhật hệ thống chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam trình Bộ 
trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Tham gia tổ chức thi kiểm toán viên.
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Các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Hội

Phát triển hội viên; Bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của hội viên.

Tổ chức đào tạo CNKT, ôn thi, đào 
tạo khác để nâng cao trình độ 
chuyên môn và chất lượng nguồn 
nhân lực cho nghề nghiệp...

Phối hợp với cơ quan, tổ chức có 
liên quan để hỗ trợ hội viên và phát 
triển nghề nghiệp.

Đại diện hội viên góp ý và kiến nghị 
trong việc xây dựng cơ chế, chính 
sách và văn bản pháp luật.

Mở rộng hợp tác với các tổ chức 
quốc tế để nâng cao vị thế của 
nghề nghiệp và gia tăng nguồn lực 
hỗ trợ.

Xây dựng các sản phẩm chuyên 
môn để nâng cao chất lượng dịch 
vụ, bảo vệ lợi ích người sử dụng 
thông tin tài chính - kinh tế.
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Hội viên VACPA
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Biểu đồ và số liệu

Hội viên cá nhân năm 2021
2660 kiểm toán viên

Hội viên tổ chức năm 2021
165 công ty kiểm toán

Tổng số
Số liệu 

Biểu đồ hội viên tăng trưởng
qua các năm
Hội viên cá nhân

300

2005

1200

2010

1667

2015

2441

2020

2660

2021
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Hội viên tổ chức

0

2005

0

2010

92

2015

156

2020

165

2021

Số lượng hội viên
theo tuổi

Số lượng hội viên
theo giới tính

410

<29 30 - 39 40-49 >50

1234

630

386

Nữ: 1303

Nam: 1357
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Các hoạt động chính 
của VACPA năm 2021
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9 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT 
CỦA VACPA NĂM 2021

01 VACPA trở thành thành viên chính thức của 
Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC).

Tại phiên họp Hội đồng thường niên IFAC vào tháng 
11/2021, Hội đồng IFAC đã chính thức bỏ phiếu thông qua 
việc VACPA trở thành thành viên chính thức của IFAC. 
VACPA đã nhận được sự ủng hộ rất cao với 100% số phiếu 
bầu từ hơn 100 ủy viên Hội đồng IFAC đại diện cho hơn 
180 tổ chức thành viên tham dự phiên họp đến từ 135 
quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc VACPA gia nhập là thành viên chính thức của IFAC 
là một sự kiện quan trọng, đánh dấu tiếp một bước phát 
triển trong tiến trình hội nhập quốc tế nói chung và hội 
nhập về ngành nghề kế toán, kiểm toán quốc tế nói riêng 
của VACPA và Việt Nam.

Kết quả này là sự khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của 
VACPA luôn chủ động và trách nhiệm chăm lo xây dựng 
và phát triển nghề nghiệp của quốc gia, thực hiện đầy đủ 
nghĩa vụ hội thành viên của IFAC và được các hội thành 
viên quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. 

Với tư cách là thành viên chính thức của IFAC, 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, 
việc trở thành thành viên chính thức của IFAC đòi hỏi 
VACPA phải đảm bảo tuân thủ và cam kết thực hiện tốt 
hơn các nghĩa vụ thành viên, bao gồm thúc đẩy áp dụng 
các chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam và các thông lệ tốt 
nhất để phục vụ lợi ích công chúng và tăng cường các 
dịch vụ cung cấp cho hội viên VACPA.
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02 VACPA phối hợp với Bộ Tài chính 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 (DNKiT) cả nước năm 2020-2021. Đây là lần đầu tiên 
Hội nghị thường niên Giám đốc các DNKiT được tổ chức 
theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của gần 200 
lãnh đạo các DNKiT tại các điểm cầu trên cả nước. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã gửi Thư chúc 
mừng ngành kiểm toán độc lập nhân dịp kỷ niệm 30 
năm Kiểm toán độc lập Việt Nam (1991 - 2021), trong đó 
nhấn mạnh vị trí, vai trò và những đóng góp của kiểm 
toán độc lập cho quá trình phát triển của nền kinh tế và 
mở rộng hội nhập quốc tế của đất nước. Tại hội nghị,  Chủ tịch VACPA 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 cũng như hoạt động 
của VACPA. Đồng thời 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, chia sẻ những thách thức và khó khăn 
trong hoạt động nghề nghiệp và đưa ra các kiến nghị 
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 nghề nghiệp 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.
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03

04

VACPA tập trung ưu tiên triển khai các
hoạt động hỗ trợ hội viên do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19.

VACPA chủ động và linh hoạt chuyển đổi 
phương thức hoạt động và đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ tin học để hỗ trợ hội viên 
và thích ứng với tình hình mới. 

Trước tình hình hội viên và hoạt động nghề nghiệp kiểm 
toán gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
BCH VACPA đã quyết nghị trình Thủ tướng Chính phủ và 
kiến nghị với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (Bộ Y tế, Bộ 
Tài chính, UBND và Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương) bổ sung dịch vụ kiểm toán vào nhóm được 
phép duy trì hoạt động và cán bộ nhân viên DNKiT được 
ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Bám sát các phát 
sinh từ thực tiễn, VACPA đã kịp thời báo cáo Tổ công tác 

Để nâng cao chất lượng hoạt động và thích ứng với tình 
hình mới, việc ứng dụng công nghệ đối với VACPA và các 
hội viên là cấp thiết. Theo đó, VACPA đã xây dựng phương 
án, đầu tư trang thiết bị và nhanh chóng thay đổi cách 
thức tổ chức hầu hết các hoạt động Hội, từ  hoạt động 
chuyên môn; đào tạo; đối ngoại, công tác hội viên, đến 
việc triển khai các nhiệm vụ công việc thường xuyên của 
Văn phòng Hội... đã được kịp thời chuyển sang nền tảng 

đặc biệt của Bộ Tài chính các khó khăn, vướng mắc và 
kiến nghị Bộ Tài chính có giải pháp để hỗ trợ DNKiT và hội 
viên; Thu thập tài liệu từ các tổ chức quốc tế và cung cấp 
hướng dẫn và tư vấn chuyên môn để hội viên xử lý các 
vấn đề phát sinh do dịch Covid-19; Xin chấp thuận của Bộ 
Tài chính để tổ chức hiệu quả các hoạt động dịch vụ nghề 
nghiệp và góp phần chăm sóc sức khỏe tinh thần phục 
vụ hội viên, KTV theo hình thức trực tuyến… đã mang lại 
kết quả cụ thể, có giá trị thiết thực cho hội viên. 

trực tuyến với hiệu quả cao. VACPA đã triển khai xây dựng 
lại website và phần mềm quản lý hội viên để tạo thuận lợi 
trong tương tác giữa VACPA và hội viên cũng như nghiên 
cứu và đưa vào thử nghiệm phần mềm quản lý quy trình 
công việc hành chính (E-document) và chữ ký số để thích 
ứng xu hướng làm việc linh hoạt trong thời gian tới.
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Đặc biệt, VACPA đã thực hiện khảo sát rộng và nghiên 
cứu cơ sở pháp lý, thông lệ quốc tế để kiến nghị Bộ Tài 
chính cho phép KTV sử dụng chữ ký điện tử và DNKiT 
được phát hành báo cáo kiểm toán điện tử nhằm xử lý 
khó khăn do không thể phát hành báo cáo kiểm toán khi 
thực hiện giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển trong thời 
gian vừa qua. 
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05

06

VACPA hoàn thành biên soạn 20 Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam trình Bộ Tài chính để
phê duyệt cập nhật Hệ thống Chuẩn mực 
Kiểm toán Việt Nam.

VACPA tiếp tục duy trì có hiệu quả việc
biên dịch, biên soạn và phát hành các sản phẩm 
chuyên môn để hỗ trợ hội viên nâng cao
chất lượng kiểm toán và hiệu quả hoạt động.

Tính đến ngày 31/12/2021, Ủy ban Chuẩn mực kiểm toán 
và dịch vụ đảm bảo quốc tế (IAASB) đã ban hành mới, 
ban hành lại và sửa đổi 32 chuẩn mực kiểm toán quốc 
tế và 02 chuẩn mực về quản lý chất lượng làm cơ sở để 
biên soạn 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) được 
Bộ Tài chính ban hành năm 2012. Do đó, trong năm 2021, 
Ban nghiên cứu, soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam của VACPA, với các thành viên được cử từ Bộ Tài 
chính, UBCKNN, DNKiT, các trường đại học đã tiếp tục 

VACPA đã phối hợp với các đối tác (hội nghề nghiệp 
quốc tế, các trường đại học,...) biên soạn và cung cấp 
nhiều sản phẩm chuyên môn để hỗ trợ hội viên nâng cao 
chất lượng kiểm toán và hiệu quả hoạt động, bao gồm 
hoàn thành 05 sản phẩm chuyên môn: (i) Biên soạn lần 
đầu tiên cuốn sách: “Hướng dẫn về kiểm toán và dịch 
vụ đảm bảo nâng cao” phục vụ hoạt động đào tạo, ôn 
thi lấy chứng chỉ kế toán viên - kiểm toán viên; (ii) Phát 
hành 02 cuốn sách, sau khi được IFAC cấp phép và được 
ACCA tài trợ là “Hướng dẫn quản trị cho DNKiT và doanh 
nghiệp dịch vụ kế toán nhỏ và vừa (SMPs) ” và “Sổ tay Bộ 
quy tắc đạo đức nghề nghiệp quốc tế cho Kế toán viên 
chuyên nghiệp, bao gồm các chuẩn mực quốc tề về tính 
độc lập - Ấn bản năm 2018”; (iii) Phối hợp với Hiệp Hội 
Kế toán Công chứng Úc – CPA Australia phát hành cuốn 

sách “Quản trị công ty – Những bài học thực tế”; (iv) Cập 
nhật và phát hành công cụ tra cứu văn bản pháp luật liên 
quan đến kiểm toán BCTC (Ebook 1.12) để hỗ trợ hội viên 
tra cứu, tìm hiểu nhanh chóng, thuận tiện và đầy đủ các 
danh mục văn bản pháp luật về kế toán, kiểm toán và các 
quy định có liên quan; (v) Dịch chương trình kiểm toán 
mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn của Viện Kế 
toán Công chứng Singapore (ISCA) (ISCA audit manual 
for group entities (ISCA AMGE)) để tham khảo phục vụ 
xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn của VACPA và biên dịch 
các hướng dẫn chuyên môn của Liên đoàn kế toán quốc 
tế (IFAC) và các tổ chức nghề nghiệp khác để đăng tải, 
cung cấp thông tin cho hội viên trên các phương tiện 
truyền thông của VACPA.

triển khai biên soạn 20 VSA có thay đổi, ngoài 10 VSA đã 
được biên soạn trong năm 2020 liên quan trực tiếp đến 
báo cáo kiểm toán. Sau quá trình làm việc tích cực của 
Ban nghiên cứu, soạn thảo, dự thảo 20 VSA đã được lấy 
ý kiến rộng rãi để hoàn thiện và trình Bộ Tài chính trong 
tháng 12/2021 làm cơ sở cập nhật hệ thống VSA của Việt 
Nam theo thông lệ quốc tế và phù hợp điều kiện, thực 
tiễn của Việt Nam.
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07 VACPA tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các 
đối tác quốc tế để hỗ trợ, phục vụ hội viên 
và phát triển nghề nghiệp tại Việt Nam.

VACPA đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp 
quốc tế (ACCA, CPA Australia, ISCA, ICAEW, CIMA, IMA) để 
cung cấp thêm quyền lợi cho hội viên, nổi bật là hợp tác 
với ACCA để triển khai dự án Việt hóa chương trình đào 
tạo về chứng chỉ lập báo cáo tài chính quốc tế (CertIFR) 
triển khai giai đoạn 1 cho 30 trường đại học thông qua 
việc ký kết Biên bản hợp tác giữa 3 bên (VACPA, ACCA 
và trường đại học). Đồng thời, VACPA phối hợp với các tổ 
chức nghề nghiệp tổ chức 07 hội thảo trực tuyến cho hội 
viên. Đặc biệt, lần đầu tiên VACPA phối hợp với Viện Kế 
toán công chứng Singapore (ISCA) tổ chức hội nghị trực 
tuyến kết nối các doanh nghiệp kiểm toán vừa và nhỏ 
của hai quốc gia cũng như tổ chức thành công Hội chợ 
Công nghệ ASEAN (Tech Virtual Fair) tầm quy mô quốc 
tế với sự tham gia của các nhà cung cấp giải pháp công 
nghệ hàng đầu trong lĩnh vực tài chính và kế toán, kiểm 
toán để giới thiệu một nền tảng về các xu hướng kỹ thuật 
số mới nhất đang ảnh hưởng đến hội viên, doanh nghiệp 
kiểm toán. Ngoài ra, VACPA đã phối hợp với ICAEW để 
đưa bộ phim “Without Question” vào chương trình cập 
nhật kiến thức cho KTV nhằm đổi mới hình thức đào tạo, 

phối hợp cùng CPA Australia tổ chức hội thảo “Ngày hội 
tôn vinh nghề nghiệp – CPA Professional Day 2021” 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.
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08 VACPA đã nỗ lực tiếp cận hệ thống giáo dục 
quốc gia để góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ  
hoạt động đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực ngành kế toán, kiểm toán.

Đồng thời với việc tích cực mở rộng hợp tác với khối các 
trường đại học, lần đầu tiên VACPA hợp tác Bộ Giáo dục 
và Đào tạo trong 02 Hội thảo do VACPA tổ chức và đã 
cử đại diện tham gia Hội đồng tư vấn xây dựng Chuẩn 

chương trình đào tạo khối ngành Tài chính - Kế toán do 
Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập. 
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VACPA đã tổ chức nhiều hội thảo trực tuyến lớn, trong đó 
Hội thảo “Hướng dẫn sử dụng chương trình kiểm toán 
mẫu kiểm toán BCTC trong đào tạo kế toán kiểm toán” 
phối hợp với 8 trường đại học lớn với sự tham dự của hơn 
300 giảng viên đến từ gần 70 trường ĐH trên cả nước; 
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, Đại 
học Bách Khoa,… tổ chức nhiều hội thảo, cuộc thi như 
Hội thảo quốc gia về chủ đề “Đẩy mạnh hội nhập quốc 
tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm 

toán ở Việt Nam”, “Cuộc thi về IFRS”, “Tuần lễ kỹ năng 
mềm và áp dụng thực tế của sinh viên”, “Cuộc thi kế 
toán, kiểm toán” và các buổi chia sẻ về định hướng nghề 
nghiệp... Đồng thời VACPA đã phối hợp với giảng viên các 
trường đại học để hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu khoa 
học, biên dịch, soát xét 02 cuốn sách chuyên môn của 
VACPA và tổ chức các khóa đào tạo thực hành kiểm toán 
trực tuyến cho sinh viên để giúp sinh viên được tiếp cận 
thực tế nghề nghiệp và thực hành các kỹ năng cần thiết 
khi vào làm việc tại DNKiT.

09 VACPA và hội viên tích cực tham gia 
các hoạt động vì cộng đồng.
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Trong những tháng đầu năm 2021, khi dịch Covid-19 đang 
lắng xuống, VACPA đã cùng hội viên triển khai hoạt động 
thiện nguyện diễn ra thường xuyên hàng năm từ năm 
2017, qua đó lan tỏa văn hóa DNKiT, bằng việc tổ chức trao 
tặng các bộ máy tính cho hai trường ở vùng sâu, vùng xa 
tại Nghệ An và Quảng Nam trong chương trình “Máy tính 
cũ-Tri thức mới” giúp các em học sinh có điều kiện học 
tập tốt hơn. 

Đồng thời, VACPA tiếp tục cùng hội viên tích cực tham 
gia các hoạt động phòng chống dịch Covid-19, ủng hộ 
Quỹ vắc-xin phòng chống dịch Covid-19 , hiến máu tình 
nguyện; Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua phòng 
chống Covid-19 do Bộ Tài chính và VUSTA phát động. 
Nhiều hội viên của VACPA đã chủ động tham gia và hỗ 
trợ theo nhiều hình thức cho địa phương, đội ngũ y bác 
sĩ, những người gặp khó khăn...
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Năm 2021 cũng là năm đầu tiên VACPA tổ chức tọa đàm 
nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 với chủ đề đặc biệt 
“Giá trị của Giới gắn với Đời và Nghề” để cùng tự hào chia 
sẻ về vai trò tích cực của phụ nữ nói chung và trong nghề 
nghiệp kế toán, kiểm toán, tài chính nói riêng đã và đang 
có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

Triển khai các hoạt động vì cộng đồng, xã hội tạo thêm 
kênh gắn kết các hội viên của VACPA, đồng thời thể hiện 
đóng góp của nghề nghiệp để xã hội ngày càng tốt đẹp 
hơn cho hiện tại và tương lai.
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Có thể nói, năm 2021 là một năm nhiều khó khăn, thách thức cho nền kinh 
tế - xã hội nói chung và nghề nghiệp kiểm toán độc lập nói riêng do tác động 
của đại dịch Covid-19, tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt và quyết tâm cao 
của tập thể Ban Chấp hành VACPA, lãnh đạo và các cán bộ nhân viên VACPA, 
cũng như sự hợp tác, hỗ trợ của hội viên, các cơ quan quản lý và đối tác, VACPA 
đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trở thành tổ chức nghề nghiệp chuyên 
nghiệp và chung tay cùng cả nước thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển 
kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch do Nhà nước đề ra. 

Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

Tầng 2&3, Tòa nhà Dự Án, số 4 ngõ Hàng Chuối 1,
Hà Nội
Tel: 024.39724334       Fax: 024.39724354
Email: hanoi@vacpa.org.vn
Website: www.vacpa.org.vn

Phòng 23,24 & 25, lầu 1, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Tp. Hồ Chí Minh
Tel: 028.39306435       Fax: 028.39306442
Email: hcmc@vacpa.org.vn
Website: www.vacpa.org.vn

Văn phòng VACPA tại Hà Nội Văn phòng VACPA tại Tp. Hồ Chí Minh

Thành viên của


