
BỌ TẢI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^/QĐ-BTC Hà Nội, ngàytháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
về việc chấp thuận cho đon vị được tố chức cập nhật kiến thức

cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH
Căn cứ Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011;
Căn cứ Nghị định sổ 17/2012/ND-CP ngày 13/3/2012 của Chính phù quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Kiểm toán độc lập;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chỉnh phù 

quy định chức nảng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức cùa Bộ Tài chỉnh;
Căn cứ Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 cùa Bộ Tài chính hướng 

dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiêm toán; 
Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/04/2015 của Bộ Tài chính sừa đổi, bổ sung một số 
điều cùa Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 cùa Bộ Tài chính hướng dẫn cập, 
nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đảng ký hành nghề kiếm toán; Thông tư số 
39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020, cùa Bộ Tài chính sừa đôi, bổ sung chế độ báo cáo tại 
một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiêm toán độc lập;

Theo đề nghị của Cục trường Cục Quàn lý, giám sát kế toán, kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận cho Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) được 

tổ chức cập nhật kiến thức cho kiêm toán viên đăng ký hành nghề từ ngày 16/8/2022 
đên ngày 15/8/2023 theo nội dung chương trình đã đăng ký tại “Bản đăng ký tô chức 
cập nhật kiến thức cho kiêm toán viên năm 2022-2023”.

Điều 2. Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) có trách nhiêm tuân 
thủ đúng các quy định về cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề và chế 
độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghe; 
Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
150/2012/TT-BTC; Thông tư so 39/2020/TT-BTC ngày 15/5/2020 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục 
Quản lý, giám sát kê toán, kiêm toán chịu trách nhiệm thực hiện kiêm tra, giám sát việc 
to chức cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề đối với các đơn vị đã 
đăng ký vơi Bộ' Tài chính./.

Noi nhận:
- Như Điều 1;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: vì, Cục QLKT (6). n/

TL. Bộ TRƯỞNG
KT. CỊỊẼ^ƯỚNG cục QUẢN LÝ, 

■IOAN, KIEM TOÁN 
<PHÓCỰÔ\TRƯỞNG

Lê Thị Jpuyet Nhung


