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NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI HỘI KÉ TOÁN HÀNH NGHÈ VIỆT NAM

Lần thứ III, Nhiệm kỳ 2020 -  2025

Được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính và sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội 
Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), ngày 24/07/2020, tại Thảo Viên resort, 
Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội Chi hội Ke toán hành nghề Việt Nam đã tổ chức 
Đại hội đại biểu toàn quốc lầnjhứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Đại hội có 57 đại biểu chính thức đại diện cho 72 hội viên tập thể và 
42 hội viên cá nhân trong cả nước. Đại hội vinh dự được đón tiếp TS Vũ Đức 
Chính, Cục trưởng cùng lãnh đạo và chuyên viên của Cục quản lý giám sát kế toán, 
kiểm toán, Bộ Tài chính; đại diện Tổng cục Thuế; Lãnh đạo Hội Ke toán và Kiểm 
toán Việt Nam; Bà Đinh Thị Thúy Tổng giám đốc Công ty CP MISA; đại diện Hội 
nghề nghiệp kế toán nước ngoài tại Việt Nam (ACCA); đại diên các cơ quan báo 
chí.

Khai mạc Đại hội, PGS.TS. Đặng Văn Thanh, Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm 
toán Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) đã nêu rõ 
mục đích, yêu cầu và nội dung Đại hội, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng Đại hội sẽ đưa 
ra phương hướng hoạt động và những giải pháp hữu hiệu để phát triển thị trường 
dịch vụ kế toán, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức nghề nghiệp kế toán, 
xứng đáng là tổ chức nghề nghiệp kế toán chuyên nghiệp của Việt Nam.

Đại hội đã thảo luận các Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ II (2016-2020) và 
phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội nhiệm kỳ III (2020-2025); Báo cáo của 
Ban kiểm tra, Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và Báo cáo 
tài chính của Chi hội nhiệm kỳ II. Đại hội vinh dự được nghe ý kiến phát biểu chỉ 
đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính; phát biếu chào mừng Đại Hội của Đại diện các tổ 
chức nghề nghiệp, các doanh nghiệp dịch vụ kế toán. Phát biểu tại Đại hội, Ông Vũ 
Đức Chính, Cục trưởng Cục quản lý giám sát kế toán kiểm toán, Bộ Tài chính đã
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đánh giá hoạt động và kết quả đạt được của tổ chức nghề nghiệp kế toán trong thời 
gian qua, thông tin một số hoạt động nghề nghiệp trong thời gian tới và đề ra nhiệm 
vụ yêu cầu VICA phải triển khai và đạt được để nâng cao tính chuyên nghiệp của tổ 
chức nghề nghiệp và hỗ trợ tích cực hơn nữa cho các doanh nghiệp trong tổ chức và 
nâng cao chất lượng của hệ thống thông tin kế toán.

Tại Đại hội, Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam vinh dự đón nhận Bằng khen 
của Bộ Tài chính, Bằng khen của của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam (VƯSTA). Nhiều tập thể và cá nhân của Chi hội được Chủ tịch Đoàn Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội Khoa học và kỳ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Ke toán và Kiểm 
toán Việt Nam tặng Bằng khen, giấy khen.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi hội nhiệm kỳ III gồm 23 ủy viên, bầu 
Ban kiểm tra gồm 5 ủy viên.

Đại hội nhất trí nghị quyết:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Chi hội Kế toán hành nghề Việt 
Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ III 
(2020-2025), báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, ban Thường vụ, báo cáo của 
ban kiểm tra, báo cáo tài chính của Chi hội nhiệm kỳ II. Đại hội đánh giá cao các 
hoạt động rất đa dạng, sinh động và ghi nhận những kết quả hoạt động của chi hội 
đã góp phần tích cực vào sự phát triển nghề nghiệp kế toán, tính chuyên nghiệp của 
nghề nghiệp, phát triển thị trường dịch vụ kế toán, nâng cao vai trò, vị thế của nghề 
nghiệp và hành nghề kế toán Việt Nam. Đại hội ghi nhận và đánh giá cao ý thức 
trách nhiệm, lòng yêu nghề và trí tuệ của các ủy viên BCH nhiệm kỳ II, của Ban 
Thường vụ, BCH Chi hội, và các Hội viên đã đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, 
thách thức hoàn thành nhiệm vụ, tạo sự gắn kết giữa các hội viên, tổ chức triển khai 
có kết quả nhiều hoạt động nghề nghiệp.

Đại hội ghi nhận và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Lãnh đạo các cơ quan Nhà 
nước, Lãnh đạo Hội Ke toán và Kiểm toán Việt Nam, đã thường xuyên quan tâm chỉ 
đạo và hướng dẫn hoạt động của Chi Hội.

2. Đại hội nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để 
phát triển Chi hội và nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội trong nhiệm kỳ III, 
2020-2025 với chủ đề “Hội tụ - Chuyên nghiệp - Phát triển”. Đại hội yêu cầu 
trong nhiệm kỳ tới cần tập hợp đông đảo, đầy đủ hơn nữa những người hành nghề 
kế toán cùng nhau phát triển nghề nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp và nâng cao 
chất lượng dịch vụ kế toán hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các
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doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời nâng cao vị thế nghề nghiệp kế toán Việt Nam 
trong khu vực các nước ASEAN.

3. Đại hội công nhận kết quả bầu Ban chấp hành Chi hội Ke toán hành nghề 
Việt Nam (VICA) nhiệm kỳ III (2020-2025) gồm 23 uỷ viên, kết quả bầu Ban kiểm 
tra của Chi hội gồm 5 thành viên.

Đại hội giao trách nhiệm cho BCH Chi hội khoá III:

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ban kiểm 
tra, tiến hành phân công nhiệm vụ cho tùng ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban 
châp hành Chi hội, đảm bảo hoạt động của Chi hội sớm đi vào nề nếp.

- Kiện toàn tố chức của Chi hội, các Ban, các tồ chức chuyên môn của Chi 
hội theo hướng chuyên nghiệp và có chương trình kế hoạch hoạt động toàn khóa, 
cũng như kế hoạch hoạt động từng năm.

- Hoàn chỉnh các văn kiện của Đại hội để báo cáo Hội Kế toán và Kiểm toán 
Việt Nam và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước.

4- Đại hội cho ràng, trong nhiệm kỳ III (2020-2025), Hoạt động của Chi hội sẽ 
có nhiều thuận lợi, nhưng chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn và thách thức. Hoạt 
động nghề nghiệp kế toán và hoạt động của Chi hội trong bối cảnh nền kinh tế hậu 
Covid, có những yêu cầu mới, đòi hỏi mới đối với nghề nghiệp. Nền kinh tế Việt 
Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu và toàn diện vào nền kinh tế thế giới và 
khu vực. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cách mạng công nghệ số đã khởi phát và 
tác động mạnh mẽ vào kinh tế Việt Nam, vào nghề nghiệp kế toán và kiểm toán. Chi 
hội Ke toán hành nghề Việt Nam là tổ chức nghề nghiệp có tính chuyên nghiệp cao 
hoạt động trong thể chế kinh tế Việt Nam, phục vụ đất nước Việt Nam, đồng thời đã 
và đang tiệm cận dần với nguyên tắc, chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế. Chi 
hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự quản và tự trang trải về kinh phí 
là một thách thức không nhỏ đòi hỏi sự năng động, sáng tạo, trí tuệ và bản lĩnh của 
tập thể lãnh đạo Chi hội và toàn thể Hội viên.

Trên cơ sở, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ III của Chi hội đã 
được Đại hội thông qua, Ban chấp hành Chi hội khẩn trương xây dựng và tổ chức 
chỉ đạo thực hiện chương trình hoạt động toàn khoá và từng năm đến các Hội viên, 
đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động đảm bảo hoàn thành thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội:
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Đại hội kêu gọi tất cả các ủy viên BCH và toàn thể hội viên thống nhất nhận 
thức về vị trí và vai trò của Chi hội, của nghề nghiệp, thực sự yêu nghề, nâng cao 
bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, phát huy trí tuệ và 
niềm tự hào nghề nghiệp, cùng nhau hành động và phấn đấu, phấn đấu vì sự chuyên 
nghiệp và phát triển của Chi hội Ke toán hành nghề Việt Nam, xứng đáng với sự tin 
cậy của xã hội, vì sự tim cậy của thông tin kinh tế - tài chính, vì sự lành mạnh của 
nên tài chính quốc gia.

Đại hội, tin tưởng rằng, với những thành công đã đạt được và những bài học 
kinh nghiệm từ các nhiệm kỳ trước, Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) 
nhất định sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do Đại hội đề ra, quyết tâm xây dựng Chi 
hội Ke toán hành nghề Việt Nam là Chi hội nghề nghiệp chuyên nghiệp, vững 
mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển nghề nghiệp Kế toán ở Việt 
Nam, vào sự phát triển của đất nước./.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
CHỦ TỊCH
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