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NGHỊ QUYẾT 

 HỘI NGHỊ UỶ BAN THƯỜNG VỤ BCH TW HỘI  

Lần thứ tư (Mở rộng) 
 

Ngày 31/5/2017, Thường vụ BCH Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam 
đã họp hội nghị mở rộng lần thứ tư. 

Chủ trì Hội nghị: PGS. TS Đặng văn Thanh, Chủ tịch Hội 

Tham dự có các Phó chủ tịch: Phạm Công Tham, Đặng Thái Hùng, Vũ Hữu Nam, và 
một số Ủy viên thường vụ, Ủy viên ban chấp hành và các cán bộ Văn phòng TW Hội. 
Nội dung hội nghị: 

- Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban đối ngoại của VAA 

- Trao đổi, thống nhất nội dung công văn trả lời Bộ Tài chính về việc VACPA đề nghị 
trở thành hội viên liên kết của Liên đoàn Kế toán các nước ASEAN. 

Các thành viên có mặt trong cuộc họp đã trao đổi và thống nhất các nội dung sau: 

I. Kiện toàn Ban đối ngoại và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban 

Do có sự thay đổi về nhận sự: Bà Trần Thị Quế Chi đã chuyển công tác và do yêu cầu 
mới trong hoạt động đối ngoại, theo đề nghị của Trưởng ban, Hội nghị nhất trí bổ sung 
thêm các Thành viên Ban đối ngoại, gồm các Ông, bà: 

1- Ông Trần Thanh Tùng, Tập đoàn Dầu khí 

2- Ông Vũ Mạnh Hải, Director of  Fair consulting Vietnam Co.Ltd 

3- Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh: Giám đốc điều hành Smart Train 

4- Bà Đàm Thị Lệ Dung, Trưởng ban biên tập Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. 

5- Ông Lê Minh Tài: Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ kế toán và Tư vấn Đồng Khởi 

6- Bà Phạm Phương Anh: Giám đốc CN Hà Nội Công ty TNHH Mazars Việt Nam 

7- Ông Võ Tấn Hữu: Giám đốc Cty TNHH I-GLOCAL 



             Phân công nhiệm vụ như sau: 

1. Ông Đặng Văn Thanh: Trưởng ban, chịu trách nhiệm hoạt động của Ban đối ngoại 

2. Ông Nguyễn Xuân Thắng, Phó trưởng ban, giúp việc Trưởng ban về các hoạt động 
của Ban,  tham gia Hội đồng AFA và phụ trách công việc phía Nam. 

3. Ông Mai Thanh Tòng Phó trưởng ban, giúp việc cho trưởng ban về các hoạt động 
tham gia IFAC, là đầu mối nhận và đề xuất xử lý thông tin của IFAC cho Chủ tịch và 
Tổng thư ký VAA, triển khai các quan hệ  hợp tác với ACCA. 

4. Ông Võ Tấn Hữu, UV: Triển khai các công việc hợp tác theo văn bản ký kết với 
CPA ÚC, ICAEW 

5. Ông Lưu Đức Tuyên, UV: Phụ trách các công việc Hợp tác về đào tạo với các tổ 
chức nghề nghiệp. Tham gia xây dựng chương trình đào tạo chứng chỉ ACPA của AFA. 
Quan hệ hợp tác với VCCI, Quốc hội, các Hội nghề nghiệp ở Việt Nam như Hội Luật 
gia, Hội Tư vấn thuế, Hội Thẩm định giá, chứng khoán, bảo hiểm, VAFI, VACPA, Hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

6. Bà Đàm Thị Lệ Dung, UV: Thường trực Ban Đối ngoại tại VP Hội, tuyên truyền, 
quảng bá, lập các báo cáo định kỳ cho AFA, thực hiện báo cáo định kỳ về công tác đối 
ngoại của VAA cho các cơ quan, tổ chức của Việt Nam. 

7. Ông Trần Thanh Tùng, UV: Đầu mối liên hệ với AFA, IFAC. Trực tiếp giúp 
trưởng ban về SMO, Action Plan, nhận và đề xuất xử lý thông tin của IFAC, AFA. Trực 
tiếp tham gia Ủy ban 1 của AFA 

8. Ông Phạm Ngọc Hoàng Thanh, Uv: Triển khai các hoạt động hợp tác đào tạo với 
các tổ chức nghề nghiệp ở phía Nam, triển khai các nội dung hợp tác với IMA, CIMA. 
Thường trực Ban đối ngoại phía Nam 

9. Bà Bùi Thị Hợp, UV: Tham gia soạn thảo và theo dõi SMO, Action Plan theo yêu 
cầu của IFAC. 

10.  Ông Lê Minh Tài, UV: Tham gia soạn thảo SMO, Action Plan, phối hợp triển 
khai các hoạt động hợp tác. 

11.  Bà Phạm Phương Anh, UV: Tham gia soạn thảo SMO, Action plan 

12.Ông Vũ Mạnh Hải, UV, Tham gia Ủy ban 3 của AFA 

II- Kế hoạch hoạt động của Ban Đối ngoại năm 2017 

Để đẩy mạnh hoạt động đối ngoại của VAA, các công việc cần phải làm trong thời 
gian tới: 

(1) Các thành viên Ban đối ngoại trên cơ sở quy chế hoạt động của Ban, có trách 
nhiệm: 



- Tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức quốc tế theo sự phân công 
trên, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả triển khai công việc cho thường trực của Ban.  

- Thường trực ban có trách nhiệm đảm bảo thông tin thông suốt đến tất cả thành 
viên của Ban. Định kỳ và đột xuất từng công việc thường trực tổng hợp, báo cáo cho 
trưởng ban và báo cáo cho lãnh đạo VAA kịp thời. 

(2)  VAA cần tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động đặc biệt là hoạt động của 
VICA và CLB Kế toán trưởng toàn quốc. 

(3) Trong năm 2017, triển khai ngay các hoạt động sau: 

-Thực hiện nội dung đã cam kết với ACCA, ICAEW, CPA Úc, CIMA, IMA… 

- Tham gia tích cực hoạt động của AFA, IFAC 

III - Về nội dung công văn trả lời Bộ Tài chính về việc VACPA đề nghị trở 
thành hội viên liên kết của Liên đoàn Kế toán ASEAN  

- VAA đồng ý với tờ trình Bộ Tài chính về việc VACPA tham gia hội viên liên 
kết của AFA, nếu được hội đồng AFA chấp thuận. VAA sẽ thực hiện đầy đủ trách 
nhiệm với tư cách là thành viên chính thức của AFA. 

- Đề nghị: 

1. Khi tham gia là thành viên liên kết của AFA, để tránh những hiểu lầm và xung 
đột không đáng có, VACPA cần chuyển tải sang tiếng Anh đúng với nghĩa của tiếng 
Việt là Auditor, chứ không phải Accountant kể cả khi giới thiệu hay xưng danh về Hội. 

2. Về công văn dự thảo của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán trình Bộ, đề nghị sửa 
lại như sau:  

+ Điểm 1 sửa lại là “….. Hội hoạt động trong phạm vi cả nước của kiểm toán viên 
hành nghề……”; và  

+ Điểm 2 đề nghị bổ sung cụm từ “Liên kết” và sửa lại la: “…. là hội viên liên kết 
của AFA”  

3.  VAA là tổ chức đại diện chính thức cho Việt Nam về việc phát ngôn các hoạt 
động liên quan đến kế toán – kiểm toán trong các hoạt động của AFA (hội viên chính 
thức của AFA). 

4. Những cảnh báo cần thiết khi có hai tổ chức nghề nghiệp của một quốc gia tham 
gia Tổ chức nghề nghiệp khu vực. 

- Chắc chắn sẽ có những ý kiến hoặc quan điểm khác nhau giữa hai tổ chức của một 
quốc gia về những vấn đề cụ thể khi thảo luận tại AFA. 



- Khi VACPA tham gia hội viên liên kết, nếu AFA điều chỉnh mức phí (Hiện nay 
AFA đang cho VAA nộp ½ mức phí quy định cho các hội viên chính thức), đề nghị Bộ 
Tài chính vẫn tiếp tục hỗ trợ VAA kinh phí nộp niên liễm của phía Việt Nam cho AFA. 

Hội nghị kết thúc lúc 17h00 ngày 31/5/2017.      

 

Nơi nhận: 

- UVBCH 

-Thành viên BKT 

-Các tc  thành viên 

-Lưu VP  
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CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

PGS.TS Đặng Văn Thanh 
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