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VACPA XIN Ý KIẾN LẦN THỨ NHẤT DỰ THẢO 
CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Các biểu mẫu trong Dự thảo lần 1 được VACPA
xây dựng theo một trong 8 cách đã được đề cập
tại Phụ lục 1.1: Bảng phân công xây dựng
CTKTM-BCTC tập đoàn theo chỉ mục hồ sơ của
Kế hoạch triển khai thực hiện (chi tiết vui lòng
xem Kế hoạch triển khai xây dựng tại đây).

Theo Kế hoạch triển khai việc xây dựng Chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn
(CTKTM-BCTC tập đoàn), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã xây dựng Dự thảo lần thứ
nhất CTKTM-BCTC tập đoàn Việt Nam (sau đây gọi là “Dự thảo lần 1”) dựa trên CTKTM-BCTC tập đoàn
của Viện Kế toán Công chứng Singapore (ISCA) và một số tổ chức nghề nghiệp quốc tế, CTKTM-BCTC tập
đoàn của các doanh nghiệp kiểm toán lớn phù hợp với yêu cầu của văn bản pháp luật Việt Nam.

Ngày 15/08/2022, VACPA đã gửi xin ý kiến về Dự thảo lần 1 tới các thành viên Tổ xây dựng CTKTM-
BCTC tập đoàn. Theo đó, các thành viên “Tham gia xây dựng” cho ý kiến về Dự thảo lần 1 theo kế hoạch đã
được phân công và gửi ý kiến cho thành viên “Chủ trì xây dựng” và VACPA trước ngày 20/09/2022. Các
thành viên “Chủ trì xây dựng” trực tiếp soát xét, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện phần hành được phân công,
tổng hợp ý kiến của thành viên “Tham gia xây dựng” và xác định các ý kiến phù hợp để tiếp thu, hoàn thiện
phần hành được giao. Trường hợp các nội dung có ý kiến khác nhau, chưa quyết định được cách thức xây
dựng cho phù hợp, thành viên “Chủ trì xây dựng” tổng hợp các nội dung đó để trao đổi, thống nhất tại các
cuộc họp chung của Tổ xây dựng. Các thành viên “Chủ trì xây dựng” sẽ gửi ý kiến cho VACPA trước ngày
30/09/2022.
Sau khi nhận được ý kiến của các thành viên “Tham gia xây dựng” và thành viên “Chủ trì xây dựng”,
VACPA sẽ tổ chức họp Tổ xây dựng lần thứ 2 về CTKTM-BCTC tập đoàn trong thời gian từ ngày
01/10/2022 đến ngày 15/10/2022.

Xây dựng CTKTM-BCTC tập đoàn là một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm của VACPA
trong năm 2022. VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt tình, trách nhiệm cao của
các đơn vị, thành viên, CTKTM-BCTC Tập đoàn sẽ được hoàn thiện và trở thành công cụ hữu ích
cho các cuộc kiểm toán tập đoàn, góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng dịch vụ kiểm toán và tăng
cường việc tuân thủ chuẩn mực kiểm toán, đáp ứng nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp kiểm toán,
kiểm toán viên hành nghề.

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9506
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BAN SOẠN THẢO CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM HỌP LẦN THỨ 2 
VỀ CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM SỐ 315

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Ngày 22/08/2022, VACPA đã tổ chức cuộc thảo luận trực tuyến (lần thứ hai) của Ban nghiên cứu, soạn thảo
VSA để thảo luận về các vấn đề đã xin ý kiến và tổng hợp ý kiến chung của Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA.
Chủ trì cuộc họp Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA là Trưởng nhóm 2 - Bà Nguyễn Thái Thanh, Phó Tổng
Giám đốc - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Phó Chủ tịch, Trưởng ban Đào tạo VACPA và sự
tham dự của Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch VACPA – Trưởng Ban soạn thảo cùng các thành viên Ban
nghiên cứu, soạn thảo VSA.

Để tổng hợp đầy đủ ý kiến của các bên liên quan và hoàn thiện dự thảo “Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA)
315 - Xác định và đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu” (sau đây gọi tắt là “VSA 315 (Soạn thảo năm 2022)”)
trước khi trình Bộ Tài chính, ngày 01/07/2022, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã gửi Công
văn số 229-2022/VACPA xin ý kiến các thành viên Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA, các doanh nghiệp kiểm
toán và các bên liên quan về Dự thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) và Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác
nhau. Đến ngày 19/08/2022, một số cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán, các thành viên Ban
nghiên cứu soạn thảo VSA và người quan tâm đã gửi ý kiến và VACPA đã tổng hợp gửi các thành viên Ban
nghiên cứu, soạn thảo VSA.

Sau quá trình làm việc tập trung và hiệu quả, phần lớn các vấn đề còn ý kiến khác nhau về VSA 315 (2022)
đã được thảo luận và đưa ra được kết luận có sự đồng thuận cao của các thành viên Ban soạn thảo.

Cùng với việc tổng hợp kết luận cuộc họp Ban nghiên cứu, soạn thảo, VACPA đang tiếp tục tiếp nhận và
tổng hợp các ý kiến của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp kiểm toán và người quan tâm cho Dự
thảo VSA 315 (Soạn thảo năm 2022) và Phụ lục các vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 
Trên cơ sở các ý kiến nhận được, VACPA sẽ tổng hợp đầy đủ để phục vụ cho cuộc Hội thảo xin ý kiến rộng
rãi dự kiến tổ chức đầu tháng 9/2022 cũng như hoàn thiện Dự thảo VSA 315 và các chuẩn mực khác trình Bộ
Tài chính.

Quý bạn đọc quan tâm và đóng góp ý kiến, vui lòng xem Công văn số 229-2022/VACPA tại đây và gửi về bộ
phận chuyên môn VACPA trước ngày 31/08/2022 theo địa chỉ:
- Theo hình thức gửi trực tiếp bằng công văn:

Văn phòng Hà Nội - Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Phòng 303 - Tòa nhà Dự án - Số 4, Ngõ Hàng Chuối 1, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Theo hình thức gửi tệp tin (file mềm) đến thư điện tử (email): banchuyenmon@vacpa.org.vn

Hình ảnh tại cuộc họp thảo luận Ban nghiên cứu, soạn thảo VSA (trực tuyến) lần thứ hai năm 2022

http://www.vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=9495
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BỘ TÀI CHÍNH CHẤP THUẬN CHO VACPA CẬP NHẬT KIẾN THỨC NĂM 2023 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

VACPA đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức
(CNKT) với hàng chục nghìn lượt học viên tham dự hàng năm là các kiểm toán viên, kế toán viên và những
người quan tâm trong lĩnh vực tài chính, thuế, kiểm toán nội bộ…

Ngày 04/08/2022, Bộ Tài chính đã chính thức chấp thuận cho Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) được tổ chức Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức (CNKT) cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề
từ ngày 16/8/2022 đến ngày 15/8/2023 theo Quyết định số 1534/QĐ-BTC.

Với nội dung đào tạo phong phú, cập nhật kịp thời các quy định, vấn đề vướng mắc phát sinh và đội ngũ
giảng viên uy tín là chuyên gia trực tiếp xây dựng chế độ, chính sách hoặc các chuyên gia giàu kinh nghiệm
thực tiễn, VACPA đã trở thành tổ chức đào tạo tài chính, kế toán, kiểm toán và thuế hàng đầu uy tín tại Việt
Nam.

Trong Kế hoạch đào tạo Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức (CNKT) năm 2023, VACPA đã thiết kế và
cập nhật nhiều chuyên đề mới phong phú phù hợp với bối cảnh hiện nay để giúp học viên xử lý các vấn đề
phát sinh trên thực tiễn.

VACPA xin trân trọng thông báo đến Quý hội viên, Quý doanh nghiệp và học viên theo dõi và đăng ký tham
dự Chương trình đào tạo cập nhật kiến thức (CNKT) năm 2023 trong thời gian tới.

VACPA BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỔ CHỨC CẬP NHẬT KIẾN
THỨC NĂM 2022

Để phục vụ cho việc đăng ký hành nghề năm 2023 cũng như giúp các hội viên, kiểm toán viên và kế toán viên
có đủ giờ CNKT theo quy định trước thời hạn cuối là ngày 15/8 hàng năm, trong tháng 8/2022, VACPA tiếp tục
tổ chức hai (03) lớp CNKT trực tuyến số 37AB-2022, 38AB-2022 và 39AB-2022 với các nội dung tập trung
hướng dẫn về sai sót trong kiểm toán, Chuẩn mực kiểm toán số 29 và một số điểm mới trong các văn bản thuế
thời gian gần đây.

Song song với quá trình tổ chức các lớp CNKT cuối cùng, VACPA đã liên tục gửi email, gọi điện thoại để
thông báo giờ CNKT cũng như lưu ý các trường hợp thiếu giờ (thiếu về tổng thời lượng và thiếu về cơ cấu
chuyên đề) để học viên sắp xếp đăng ký tham dự các lớp CNKT, đáp ứng đầy đủ quy định của Bộ Tài chính.
Trên cơ sở rà soát, kiểm tra từng lớp CNKT và sau khi hoàn thành các lớp CNKT cuối cùng trong tháng 8
này, VACPA đã tổng hợp giờ CNKT và gửi Bộ Tài chính Báo cáo kết quả tổ chức lớp học CNKT cho kiểm
toán viên và cho kế toán viên năm 2022 theo quy định.

VACPA tin tưởng rằng với các lớp CNKT với các chuyên đề phong phú, thiết thực được tổ chức trong năm
2022 đã góp phần hỗ trợ hoạt động nghề nghiệp của các kiểm toán viên, kế toán viên và các học viên làm
việc trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán - thuế và tài chính; đồng thời đáp ứng được nhu cầu cập nhật kiến
thức để đăng ký hành nghề của các kiểm toán viên và kế toán viên năm 2023 theo quy định.
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VACPA TIẾP TỤC TỔ CHỨC CÁC MÔN HỌC ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN
NĂM 2022 THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP VÀ TRỰC TUYẾN 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Nhằm đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của nhiều đối tượng học viên, bên cạnh các lớp ôn thi trực tiếp được tổ
chức ở Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, năm 2022, VACPA cũng tổ chức thêm lớp ôn thi trực tuyến
để hỗ trợ các học viên trên cả nước không thể sắp xếp thời gian học trực tiếp có thể đăng ký tham dự.
Trong tháng 8/2022, các môn học ôn thi tại các lớp học trực tiếp và lớp trực tuyến đều đã được đồng thời
tổ chức theo kế hoạch đã thông báo và được đông đảo học viên đăng ký tham dự. 

Là tổ chức nghề nghiệp của các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán tại Việt Nam, hàng năm
VACPA có nhiệm vụ tham gia cùng Hội đồng thi của Bộ Tài chính tổ chức các kỳ thi kiểm toán viên, kế
toán viên. Đối với hoạt động ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên, VACPA cũng là tổ chức đầu tiên và có
uy tín với hơn 16 năm kinh nghiệm tổ chức lớp học ôn thi kiểm toán viên, kế toán viên trên khắp cả nước
(Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ...). 

Trong tháng 8/2022, VACPA cũng hỗ trợ Hội đồng thi kế toán viên, kiểm toán viên năm 2020 nhận hồ sơ
và đơn xin phúc khảo các môn thi của kỳ thi kiểm toán viên và thi sát hạch.
VACPA xin trân trọng cám ơn đội ngũ giảng viên và các học viên đã luôn tin tưởng, ủng hộ và đồng hành
cùng VACPA trong các hoạt động đào tạo và hoạt động nghề nghiệp trong thời gian vừa qua cũng như
thời gian tới. 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.
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VACPA TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA HỌC “THỰC HÀNH KIỂM TOÁN
THEO CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TOÁN MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH”
DÀNH CHO TRỢ LÝ CẤP ĐỘ 1

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Nhằm hỗ trợ hội viên tổ chức nâng cao chất lượng kiểm toán thông qua việc đào tạo kiến thức và kỹ năng thực
hành một cách bài bản cho trợ lý kiểm toán viên, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã tổ chức
khóa học Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính - cấp độ 1” tại Hà Nội từ ngày
24/08/2022 đến ngày 30/08/2022 sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tham dự lớp học gồm có trợ lý kiểm toán mới được tuyển dụng cho đến có từ 1 đến 2 năm kinh nghiệm làm
việc tại các công ty kiểm toán ở miền Bắc như Công ty TNHH Kiểm toán HSK Việt Nam, Công ty TNHH
Kiểm toán và Tư vấn TAC, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AGT, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm
định giá DTA, Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng
Long – T.D.K, Công ty TNHH Kiểm toán, Tư vấn và Đầu tư ACI Hà Nội, Công ty TNHH Kiểm toán FAC -
Chi nhánh Hà Nội. Lớp học còn có sự tham dự của một số giảng viên bộ môn kiểm toán của Trường Đại học
Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên để hiểu hơn về công việc kiểm toán thực tế, cách thức
đào tạo thực hành, từ đó nâng cao chất lượng đào tạo thực hành cho sinh viên chuyên ngành kiểm toán.

Tham gia giảng dạy có TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA, các cán bộ
chuyên môn VACPA là các kiểm toán viên đã thực tế hành nghề kiểm toán tại các công ty kiểm toán, trực
tiếp xây dựng, cập nhật chương trình kiểm toán mẫu kiểm toán BCTC và có kinh nghiệm trong soát xét hồ sơ
kiểm toán qua các kỳ kiểm soát chất lượng.

Lớp học được chia thành các nhóm nhỏ gồm 2 học viên để triển khai với cách làm việc theo nhóm, phối hợp
phân chia công việc. Mỗi lớp đều có giảng viên chính và trợ giảng thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho
các học viên. Các học viên được trực tiếp sử dụng bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của công ty kiểm toán và tài
liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của đơn vị được kiểm toán. Từ đó giúp học viên trực tiếp thực hành kiểm
toán, tiếp cận nhanh, biết cách trình bày giấy tờ làm việc, kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần
hành cơ bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp; các khoản phải thu,
phải trả; doanh thu; chứng kiến kiểm kê, cũng như nắm được các yêu cầu cơ bản về xác định mức trọng yếu,
lấy mẫu kiểm toán, tìm hiểu kiểm soát nội bộ và thực hiện thử nghiệm kiểm soát… Mỗi phần hành, ngoài
phần lớn thời gian dành cho thực hành, các học viên còn được trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên sâu
về pháp luật kế toán hiện hành và kinh nghiệm nghề nghiệp từ những giảng viên có nhiều kinh nghiệm thực
tế trong thực hiện, kiểm tra hoạt động kiểm toán.



06

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

Kết thúc lớp học, các học viên đã thực hành đầy đủ các bài tập và đạt bài kiểm tra được cấp giấy chứng nhận
hoàn thành khóa học “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu báo cáo tài chính - cấp độ 1”. Tổng
hợp từ các đánh giá của học viên, khóa học đã nhận được tất cả các ý kiến đánh giá tốt.

Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo thực hành kiểm toán theo chương trình kiểm
toán mẫu kiểm toán BCTC cho các cấp độ khác nhau. VACPA tin tưởng rằng các lớp học thực hành kiểm
toán sẽ cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để hỗ trợ quá trình công tác của các học viên tại doanh
nghiệp kiểm toán cũng như quá trình ứng tuyển vào các công ty kiểm toán nói riêng và sự phát triển của các
doanh nghiệp kiểm toán, ngành kiểm toán độc lập tại Việt Nam nói chung.

VACPA xin chúc mừng các bạn học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học “Thực hành
kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu BCTC” và trân trọng cám ơn các doanh nghiệp kiểm toán đã tin tưởng
cử nhân sự tham dự và phối hợp cùng VACPA tổ chức thành công khóa học.



Hà Nội: 04 đội               
Tp.HCM: 04 đội

Số đội bóng nữ
Hà Nội: 20 đội
Tp.HCM: 10 đội

Số đội bóng nam

Sau gần 1 tháng gửi Thư mời tham dự, VACPA nhận được sự ủng hộ và đăng ký nhiệt tình các
đội bóng của các doanh nghiệp kiểm toán với số lượng đăng ký như sau:
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VACPA TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO DÀNH CHO HỘI VIÊN

Tiếp nối thành công của các giải bóng đá VACPA Football Cup các
năm trước, với mục tiêu khuyến khích tinh thần thể thao của các
kiểm toán viên, hội viên, sự gắn kết và tăng cường giao lưu giữa các
công ty kiểm toán, đồng thời tạo ra sân chơi cho các kiểm toán viên
sau mùa kiểm toán căng thẳng, VACPA dự kiến tổ chức giải bóng
đá “VACPA FOOTBAL CUP 2022” dành cho Hội viện nam và Hội
viên nữ tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh vào tháng 09/2022. 

Dự kiến thời gian khai mạc giải đấu VACPA FOOTBAL CUP 2022 tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh vào cuối
tháng 9/2022. 

Để giải đấu lần đầu tiên tổ chức cho Hội viên nữ được thành công, VACPA mong muốn có thêm các đội
bóng có Hội viên nữ tham gia giải VACPA FOOTBALL CUP, VACPA xin gửi đường link để các Công ty
có thể tạo điều kiện cho các nhân viên đăng ký tham gia

VACPA cũng thực hiên khảo sát thêm nhu cầu và khả năng tham dự để tổ chức Giải kéo co Nữ VACPA 2022
tại đây
VACPA mong muốn các doanh nghiệp kiểm toán tạo điều kiện cho các thành viên các đội bóng và các hoạt
động thể thao khác tham gia và thi đấu, góp phần tạo nên thành công cho các giải đấu giao lưu của nghề
nghiệp do VACPA tổ chức.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxmfVyRrb9l7sflbm6_w58nfPpCvxB3Mavn4-4Ou8tn-eozA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oM70RnOLr9o3Vrw5NiKNqZ-IAf9UKK6zTI1silBD0o4/edit?ts=6305d69c
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VACPA & ACCA GIA HẠN THỎA THUẬN HỢP TÁC: TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ ĐỐI TÁC
LÂU DÀI PHÁT TRIỂN NGÀNH TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN VIỆT NAM
Trên cơ sở mối quan hệ đối tác lâu dài và bền vững, ngày 24/08/2022, tại Hà Nội, Hội Kiểm toán viên hành
nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Vương quốc Anh (ACCA) đã gia hạn Biên bản hợp
tác chiến lược, phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thông qua các hoạt động đào tạo và nâng cao kiến thức cho Hội
viên với thời hạn 3 năm tiếp theo (2022-2025) góp phần vào phát triển ngành nghề kế toán, kiểm toán tại Việt
Nam.

Tham dự buổi lễ, đại diện VACPA có TS.Trần Khánh Lâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Bà Hà Thị Ngọc
Hà - Phó Chủ tịch VACPA phụ trách chuyên môn, Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng - Cục Quản lý,
giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính), Bà Nguyễn Thái Thanh - Phó Chủ tịch phụ trách đào tạo - Phó
tổng Giám đốc Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam; Ông Nguyễn Thành Trung - Trưởng Ban Hội viên –
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nexia STT, Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành – Phó Tổng
Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ông Nguyễn Chí Trung - Ủy viên Ban Chấp hành - Tổng
Giám đốc Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). Đại diện ACCA có bà Helend Brand - Tổng Giám đốc
ACCA toàn cầu, ông Pulkit Abrol, Giám đốc, Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, ông Renjith Varma - Giám
đốc ACCA khu vực Đông Nam Á Lục địa và một số Ủy viên Ban Hội viên ACCA.
VACPA và ACCA ký Biên bản ghi nhớ lần đầu tiên từ năm 2005 và được gia hạn định kỳ 5 năm. Kể từ khi
thỏa thuận hợp tác giữa ACCA và VACPA được ký kết, nhiều hoạt động phối hợp giữa hai bên đã được thực
hiện với một mục tiêu chung là góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực qua việc trau dồi kỹ năng, kiến
thức, xa hơn nữa là đóng góp vào sự phát triển tổng thể của ngành Kiểm toán - Tài chính, nâng cao nhận thức
của cộng đồng về giá trị và vai trò của kiểm toán nói chung. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác giữa VACPA,
ACCA với các cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước về kế toán, kiểm toán bằng việc hỗ trợ công tác nghiên cứu,
giảng dạy; góp phần phát triển mạnh mẽ ngành nghề kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, tạo dựng được nguồn
nhân lực kế toán, kiểm toán chất lượng, đáp ứng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh
nghiệp kiểm toán.

Năm 2018, để cùng phối hợp cũng như lập kế hoạch
thúc đẩy nhanh và đáp ứng các nhu cầu áp dụng các
Chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam, VACPA và ACCA
kí kết & triển khai Chứng chỉ quốc tế IFRS để hỗ trợ
Bộ Tài chính thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập
nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong các năm tới.
Phát biểu tại lễ ký kết, bài phát biểu của Bà Helend
Brand - Tổng Giám đốc ACCA toàn cầu chia sẻ:
“VACPA đã phát triển nhanh chóng và hiện là hiệp
hội trưởng thành, nhận được nhiều sự tôn trọng và
ngưỡng mộ rộng rãi cũng như đã đóng góp rất nhiều
lợi ích cho các hội viên, cho nghề kế toán kiểm toán và
cho Việt Nam. ACCA chúng tôi rất vui mừng vì chúng
tôi có thể đóng góp một phần vào sức mạnh ngày càng
phát triển của VACPA và rất vinh dự được hỗ trợ cùng
với Hiệp hội trên mọi chặng đường”.

Chia sẻ tại buổi lễ, TS. Trần Khánh Lâm cho biết: “Ngay từ khi thành lập năm 2005, VACPA đã nhận thấy tầm
quan trọng của việc đặt mối quan hệ và thúc đẩy hợp tác song phương với ACCA, để đạt được sự hiểu biết lẫn
nhau và góp phần phát triển ngành nghề, Hai bên đã nhất trí ký kết lần đầu tiên Biên bản hợp tác. Đến nay,
qua 17 năm đồng hành và hợp tác phát triển, VACPA và ACCA đã đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng,
đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành kiểm toán độc lập nói chung tại Việt Nam và VACPA nói
riêng. Trong đó, VACPA và ACCA đã có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả thông qua các hoạt động đào tạo và
nâng cao kiến thức cho Hội viên, hỗ trợ xây dựng Luật kiểm toán độc lập, phát triển Hội viên, tuyên truyền
quảng bá nghề nghiệp, kết nối với các trường Đại học, tham gia tài trợ dịch thuật, in ấn các tài liệu chuyên
môn, tài trợ các hoạt động thể thao…
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Chúng tôi rất vui mừng và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa ACCA với Bộ Tài chính và VACPA
trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính. Việc gia hạn thỏa thuận hợp tác giữa VACPA và ACCA ngày
hôm nay đã minh chứng cho sự hợp tác cùng phát triển hướng đến xu hướng hội nhập quốc tế đang diễn ra
cũng như là chiến lược dài hạn của cả hai bên và nâng cao tầm quan hệ hợp tác toàn diện hơn giữa VACPA -
ACCA”.

ACCA là tổ chức đầu tiên mà VACPA đã lựa chọn khảo sát và học hỏi kinh nghiệm cùng nhau hỗ trợ, đóng
góp nhiều cho sự phát triển của nghề kế toán, kiểm toán, tài chính tại Việt Nam.
ACCA và VACPA đã tiến hành ký kết gia hạn Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh
vực nghề nghiệp trong nước và quốc tế, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực hợp tác trong quản trị, phát triển
đạo đức nghề nghiệp, nghiên cứu chuyên môn, cập nhật kiến thức, đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ. Theo
đó, hai bên sẽ cùng hợp tác về cách thức tổ chức, điều hành hội, quản lý hoạt động hội và quản lý hoạt động
hội viên cũng như các biện pháp quản lý ngành kế toán, kiểm toán nói chung và hội viên nói riêng.
Tại buổi lễ, ông Renjith Varma, Giám đốc ACCA khu vực Đông Nam Á Lục địa cũng cho biết: “Được phối
hợp chặt chẽ với VACPA - tổ chức nghề nghiệp hàng đầu của Việt Nam là điều hết sức quan trọng đối với
ACCA. Với việc gia hạn Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa ACCA và VACPA, chúng tôi kỳ vọng sẽ mở ra một
chương mới hợp tác chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn giữa hai bên, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành
kế toán, kiểm toán Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới”.
Hiện nay, VACPA và ACCA là các Hiệp hội tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề kế toán - kiểm
toán Việt Nam hội nhập và phát triển theo các chuẩn mực quốc tế. Qua đó, góp phần phát triển ngành nghề kế
toán, kiểm toán tại Việt Nam mạnh mẽ hơn thông qua tạo dựng được nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán chất
lượng, đáp ứng yêu cầu của cộng đồng doanh nghiệp.
Đây là một dấu mốc quan trọng và là nền tảng để VACPA và ACCA thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, và
hơn hết là tiến gần hơn đến sự thừa nhận chất lượng và bằng cấp nghề nghiệp giữa các kiểm toán viên Việt
Nam và quốc tế. Đồng thời, cả hai Hội cũng tin tưởng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ duy trì vị thế tiên phong của
VACPA và ACCA với vai trò là nhân tố tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành nghề kế toán - kiểm toán
Việt Nam hội nhập và phát triển theo các chuẩn mực quốc tế.

Do vậy, với việc gia hạn thỏa thuận hợp tác giữa VACPA và ACCA giai đoạn 2022-2025, hai bên sẽ kế thừa
các thành tựu hợp tác trong thời gian qua và tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về lĩnh vực nghề nghiệp trong nước
và quốc tế, chú trọng đến các lĩnh vực hợp tác trong điều hành, quản lý tổ chức Hội và hoạt động Hội viên,
phát triển đạo đức nghề nghiệp, nghiên cứu chuyên môn, cập nhật kiến thức (CPD), đào tạo và tổ chức thi cấp
chứng chỉ. Theo đó, trong giai đoạn tới, hai bên sẽ tập trung vào việc phát triển văn bằng, hỗ trợ hội viên, hỗ
trợ sinh viên và phát triền ngành nghề kế toán, kiểm toán bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phong phú
và hiệu quả hơn. Đặc biệt, sẽ đẩy mạnh sâu rộng hơn nữa việc giới thiệu Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
(IFRS) tới các đối tượng liên quan và duy trì một diễn đàn chuyên môn để kết nối các trường Đại học Việt Nam
với các trường đại học quốc tế, các doanh nghiệp, hội viên và các bên liên quan tại Việt Nam, như thành công
trong việc ký Biên bản hợp tác 3 bên về Chứng chỉ IFRS giữa VACPA-ACCA- các trường Đại học tới gần 10
trường Đại học trong năm 2021 vừa qua.
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Để tăng cường hơn nữa các chương trình kết nối và phối
hợp giữa Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) - Hội viên tổ chức - Trường Đại học; Thực
hiện khóa đào tạo thực hành kiểm toán cấp độ cơ bản
dành cho sinh viên khoa Kế toán, Kiểm toán – Đại học
Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, chiều ngày
15/8/2022, VACPA đã tổ chức cho các em sinh viên đi
tham quan thực tế Doanh nghiệp (Job Tour) tại Công ty
TNHH Mazars Việt Nam - Hội viên tổ chức của
VACPA. 

Là thành viên của tập đoàn Mazars Thế giới, Công ty Mazars Việt Nam được thành lập năm 1994, chuyên
cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, thuế, các dịch vụ tư vấn khác. Mazars Việt Nam được đánh giá là
một trong những công ty kiểm toán, kế toán có bề dày kinh nghiệm và có thị phần một số dịch vụ lớn tại Việt
Nam. Do vậy được đến tham quan và khảo sát tại Công ty là một cơ hội cho các bạn sinh viên được tìm hiểu
mô hình tổ chức và hoạt động, quy trình kiểm toán, những thành tựu và thách thức của công ty cũng như
ngành nghề kiểm toán.
Các bạn sinh viên được các Anh/Chị phụ trách bộ phận nhân sự, thuế hướng dẫn tham quan văn phòng công
ty và tìm hiểu về các lĩnh vực công ty hoạt động. Trong quá trình tham quan doanh nghiệp, các bạn sinh viên
còn có cơ hội lắng nghe chia sẻ về các kỹ năng; vị trí công việc và mô hình tổ chức phòng ban tại công ty; cơ
hội nghề nghiệp; kinh nghiệm làm việc; các tiêu chí tuyển dụng doanh nghiệp cần ở ứng viên. Từ đó, sinh
viên nắm được tiêu chí tuyển chọn nhân sự của Công ty Mazars Việt Nam để phần nào tự đánh giá được khả
năng của bản thân và chủ động cải thiện năng lực. 
Có thể nói, chương trình đào tạo thực hành kiểm toán và Job tour đã giúp các bạn sinh viên định hướng nghề
nghiệp rõ ràng hơn với nhiều trải nghiệm thực tế về môi trường và quy trình làm việc chuyên nghiệp tại các
doanh nghiệp kiểm toán, giúp sinh viên được trang bị đủ kiến thức, kỹ năng thực hành và quan trọng là sự tự
tin để có thể bắt tay vào làm việc trong các doanh nghiệp ngay khi ra trường. Đây là chương trình Job tour
thứ 2 sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bên cạnh chương trình dành cho sinh viên Đại
học Tôn Đức Thắng tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh vào ngày 23/5/2022
vừa qua.

VACPA xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình, chu
đáo từ hội viên tổ chức là Công ty TNHH Mazars Việt
Nam cùng những chia sẻ hữu ích đến từ Ông Nguyễn Hải
Minh - Phó TGĐ công ty Mazars Việt Nam, Bà Đào
Phương Thúy - Giám đốc Đối Ngoại, Bà Phạm Thanh
Tâm - Trưởng phòng - Giao dịch liên kết, Thuế và tư vấn
doanh nghiệp, Mazars Việt Nam và sự đồng hành của Bà
Nguyễn Thị Hồng Thúy - Trưởng khoa Kế toán Kiểm
toán, ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội.

Tour tham quan thực tế Doanh nghiệp (Job tour) là hoạt động thường xuyên do Hội Kiểm toán viên
hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp cùng các trường Đại học trên cả nước dành cho các em sinh
viên tham gia khóa đào tạo thực hành kiểm toán, giúp các sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế toán -
Kiểm toán có cái nhìn thực tế về môi trường làm việc, sẵn sàng và tự tin vào con đường sự nghiệp trong
tương lai.
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VACPA CHÚC MỪNG CÁC HỘI VIÊN TỔ CHỨC KỶ NIỆM THÀNH LẬP
TRONG THÁNG 8/2022

Nhằm tôn vinh những đóng góp và ghi nhận các kết quả đạt được qua từng mốc hình thành và phát triển,
trong tháng 8/2022, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) xin gửi lời chúc mừng tới Hội viên tổ
chức nhân dịp kỷ niệm:

HOẠT ĐỘNG HỘI VIÊN VACPA

- 20 năm thành lập Công ty TNHH kiểm toán KSi Việt Nam vào ngày 13/8/2022

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÁC HỘI VIÊN TỔ CHỨC

1. Công ty TNHH kiểm toán KSi Việt Nam là công ty có thâm niên 20 năm trong nghề và có kinh nghiệm
phục vụ hơn 200 khách hàng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, với nhiều nỗ lực để làm
hài lòng khách hàng dựa theo phương châm “Uy tín và chất lượng”, KSi đã tạo ra được cho riêng mình 1
thương hiệu với chỗ đứng vững mạnh trong ngành nghề kiểm toán.

- 15 năm thành lập Công ty TNHH Tư vấn thuế, Kế toán và Kiểm toán AVINA – IAFC vào ngày 15/8/2022
- 05 năm thành lập Công Ty TNHH Kiểm Toán AACS vào ngày 03/08/2022
- 05 năm thành lập Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam (ATVIETNAM)
- 05 năm thành lập Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal vào ngày 24/8/2022.
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3. Công ty TNHH Kiểm Toán AACS là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, tư vấn tài
chính và tư vấn thuế được thành lập vào tháng 8 năm 2017 bởi ban lãnh đạo đã có hơn 10 năm kinh nghiệm
làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán, hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ
quyền lợi và bí mật kinh doanh của khách hàng như quyền lợi của chính mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp.
Với văn phòng chính tại Tp. HCM và chi nhánh tại các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước như Hà Nội, Nha
Trang và Cần Thơ, Đồng Nai, Bình Dương, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Bắc Ninh… 
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thuế Việt Nam (ATVIETNAM) là công ty với 5 năm kinh nghiệm
chuyên cung cấp các dịch vụ về lĩnh vực kiểm toán, kế toán và các dịch vụ tư vấn thuế, tài chính và quản lý
doanh nghiệp tại Việt Nam. Công ty dựa trên nguyên tắc “độc lập, khách quan, trung thực và bảo mật” để làm
tiêu chí phục vụ cho khách hàng, và đã giúp khẳng định được vị thế của mình trong suốt 5 năm qua.
5. Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal (Gọi tắt: Es-Glocal) được thành lập và hoạt đông kiểm toán từ năm
2017 đến nay, là một trong các Doanh nghiệp chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành trong lĩnh vực kiểm
toán, kế toán, thẩm định giá, tư vấn thuế, tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư…Sau 5 năm hoạt động, Công ty
TNHH Kiểm toán Es-Glocal đã khẳng định được uy tín trong lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thẩm định
giá... Điều này được thể hiện qua những sự lớn mạnh về quy mô, sự gia tăng về số lượng khách hàng và hơn
hết là chất lượng dịch vụ mà Es-Glocal đã cung cấp.

Điểm qua các hoạt động và quá trình phát triển của các Hội viên tổ chức của VACPA, tuy có những
đặc điểm khác nhau, nhưng đều cùng hướng đến mục tiêu chung là cung cấp các dịch vụ chuyên môn
chuyên nghiệp và hỗ trợ cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến lợi ích của công
chúng. VACPA cam kết sẽ hỗ trợ và đồng hành với hội viên để phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm
toán tại Việt Nam và xin chúc Hội viên VACPA ngày càng phát triển lớn mạnh.

2. Công ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế toán & Kiểm toán AVINA -IAFC (Công ty Kiểm toán AVINA - IAFC) là
đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn Thuế, Kế toán và Kiểm toán. Hiện tại, Công ty Kiểm toán AVINA -
IAFC có trụ sở chính đặt tại Thành phố Hà Nội. Mục tiêu hoạt động của công ty là nhằm cung cấp các dịch
vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo uy tín và hiệu quả cao nhất cho khách hàng, cung cấp những thông tin với
độ tin cậy cao cho công tác quản lý kinh tế tài chính và điều hành công việc sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp.



THÔNG TIN HỖ TRỢ NGHỀ NGHIỆP

Hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với
cộng đồng, nghĩa cử hiến máu cứu người luôn cao đẹp, đã được các tầng lớp
người dân Việt Nam ủng hộ, duy trì và phát huy trong thời gian vừa qua.
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CÔNG TY TNHH P  C (VIỆT NAM) TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
“NGÀY HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN”

Một số hình ảnh tại chương trình:

Ngày 1/8/2022 tại Hà Nội và ngày 5/8/2022 tại Tp. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kết hợp
với Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tố chức thành công chương trình “Ngày hiến máu tình nguyện”. Với phương
châm “Một giọt máu, triệu tấm lòng”, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tịch cực của hơn 140 tình
nguyện viên tham dự. PwC Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các tình nguyện viên đã nhiệt
tình tham gia chương trình.

 Trích nguồn: FB PwC Việt Nam

W
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BỘ TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG THẾ GIỚI TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CHUẨN MỰC
KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ 
Từ ngày 25 đến 29/7/2022, tại Hà Nội, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) phối hợp với
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức Khóa đào tạo về chuẩn mực kế toán công quốc tế. Tham gia khóa
đào tạo có 50 cán bộ là các thành viên Tổ biên tập hệ thống Chuẩn mực kế toán công Việt Nam, đại diện một số
bộ, ngành, giảng viên một số trường đại học, học viện tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Đại diện VACPA có
TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn đã tham gia khóa đào tạo.
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Trong các buổi tập huấn, ông Paul Mason - thành viên Ủy ban Chuẩn mực kế toán công quốc tế, đã làm làm
rõ các vấn đề có liên quan để triển khai thực hiện 5 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đã ban hành đợt 1
(theo Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 1/9/2021) và 6 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đã ban hành đợt 2
(theo Quyết định số 1366/QĐ-BTC ngày 6/7/2022).

Được biết, sau đợt đào tạo, Tổ biên tập Chuẩn mực kế toán công Việt Nam sẽ căn cứ lộ trình ban hành chuẩn
mực kế toán công, theo Quyết định 1299/QĐ-BTC và tư vấn của chuyên gia để nghiên cứu, lựa chọn chuẩn
mực để ban hành đợt 4 phù hợp với điều kiện Việt Nam.

"Thảo luận 6 chuẩn mực kế toán các nước đang áp dụng
Trong đợt đào tạo, chuyên gia nước ngoài đã giải đáp các câu hỏi của các đại biểu, đưa ra một số chuẩn mực
kế toán giới thiệu một cách khái quát để gợi ý cho Việt Nam lựa chọn có thể đưa vào nghiên cứu trong đợt 4,
gồm có 6 chuẩn mực kế toán: IPSAS 18 - BCTC bộ phận; IPSAS 34 - báo cáo tài chính riêng; IPSAS 35 -
BCTC hợp nhất; IPSAS 36 - các khoản đầu tư vào đơn vị liên kết và liên doanh; IPSAS 37 - các thỏa thuận
chung; IPSAS 42 - phúc lợi xã hội."

Ông Paul Mason cùng các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, làm rõ các vướng mắc liên quan đến dự thảo 5
chuẩn mực kế toán công dự kiến ban hành đợt 3, gồm có IPSAS 03 - chính sách kế toán, thay đổi trong ước
tính kế toán và các sai sót; IPSAS 4 - ảnh hưởng của sự thay đổi tỷ giá hối đoái; IPSAS 13 - thuê tài sản;
IPSAS 19 - dự phòng, nợ phải trả tiềm tàng và tài sản tiềm tàng; IPSAS 32 - thỏa thuận nhượng quyền dịch vụ
- bên cấp quyền.
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận về nội dung của các chuẩn mực kế toán công quốc tế còn
lại, nhằm có căn cứ lựa chọn các chuẩn mực sẽ được nghiên cứu và công bố đợt 4 phù hợp với điều kiện Việt
Nam.

Khóa đào tạo chuẩn mực kế toán công quốc tế do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới
tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: Thu Hiền

Trích nguồn: mof.gov.vn
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BỘ TÀI CHÍNH XIN Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TIỄN THI HÀNH
LUẬT KẾ TOÁN

Để có căn cứ thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết
luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và
hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Chiến lược kế toán kiểm toán đến năm 2030 ban
hành kèm theo Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 23/05/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 16/8/2022, Bộ Tài
chính đã có Công văn số 8136/BTC-QLKT gửi tới các Bộ, Ban, Ngành, các địa phương, một số trường Đại học,
trong đó có Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) để đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Báo
cáo tổng kết thực tiễn thi hành Luật Kế toán.
Qua Dự thảo này, Bộ Tài chính sẽ tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Kế toán, xác định những tồn tại,
hạn chế, bất cập trong triển khai Luật Kế toán, từ đó đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với
thực tiễn.
Công văn cũng đề nghị các ý kiến tham gia cần nêu rõ những tồn tại, vướng mắc của đơn vị và các đề xuất cụ
thể để sửa đổi, bổ sung.

Ý kiến đề nghị gửi Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam hoặc Bộ Tài chính trước ngày 06/09/2022
để tổng hợp.

Chi tiết nội dung VACPA xin gửi ý kiến các hội viên, vui lòng xem tại đây
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Phạm Sỹ Danh

BAN THƯ KÝ

TỔNG B IÊN  TẬP

TS. Trần Khánh Lâm Bùi Thị Bích Thủy Võ Kim Vân

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI

Tầng 2 & 3, Tòa nhà Dự án Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

VĂN PHÒNG VACPA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

Phòng 23, Lầu 1, Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
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