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TÓM TẮT:

Thực tế cho thấy, số lượng nhân sự ngành Kế toán - Kiểm toán được đào tạo hàng năm của 
các cơ sở đào tạo rất lớn, nhưng trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng mềm 
khác của đối tượng này chưa cao, chưa đạt được đến mặt bằng chung của khu vực. Hiện tại, sô' 
lượng kiểm toán viên nắm vững các thông lệ và nguyên tắc kế toán quốc tế chưa nhiều. Điều 
này đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng của đào tạo nhân lực kế toán và kiểm toán, 
đặc biệt là tính quốc tế. Bài viết tập trung phân tích thực trạng và giải pháp tăng cường tính quô'c 
tế cho đào tạo cử nhân Kế toán - Kiểm toán.

Từ khóa: cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo, kế toán kiểm toán.

1. Yêu cầu quô'c tế hóa trong đào tạo cử 
nhân kế toán - kiểm toán

Ngành công nghiệp 4.0 sẽ tạo ra một cách 
thức tư duy mới buộc những người làm tài chính 
kế toán phải nâng cao trình độ và thay đổi cách 
thức làm việc. Công nghiệp 4.0 được dự kiến sẽ 
ảnh hưỏng đến việc thực hành kế toán, tài chính 
như sau:

Giảm thiểu thời gian thu thập thông tin đầu 
vào, thu thập dữ liệu từ các kho dữ liệu lớn, các 
giải pháp về “Big Data” hay “Dữ liệu lớn” giúp 
thu thập thông tin nhanh và chính xác hơn đô'i với 
tất cả các loại quyết định và quản lý các đối 
tượng liên quan.

Giải quyết công tác kế toán xuyên biên giới: 
Các bộ phận kế toán tài chính dù ở đâu trong 
chuỗi cung ứng của các công ty đa quốc gia cũng 

có thể sử dụng trên cùng một nền tảng dữ liệu 
định danh thống nhất, giúp kiểm soát hàng hóa 
một cách hiệu quả, tiết kiệm thời gian và chi phí 
cũng như giảm thiểu rủi ro.

Như vậy, với cách mạng công nghiệp 4.0, 
người làm kế toán sẽ có xu hướng giảm đi về sô' 
lượng do việc xử lý thông tin được sô' hóa hoặc 
được phân tích bằng các công nghệ cao, hay trí 
tuệ nhân tạo. Điều này dẫn tới việc đào tạo kê' 
toán sẽ thay đổi theo.

Việc quốc tê' hóa trình độ đội ngũ nhân viên 
để có thể dịch chuyển, tự do hóa lao động là một 
xu thê' tất yếu. Đô'i với nhóm ngành kê' toán và 
đặc biệt là đối với các công ty kiểm toán quô'c tế, 
việc chuyển đổi nhân viên trong công ty từ một 
quốc gia này sang một quô'c gia khác đã bắt đầu 
được thực hiện trong nhiều năm gần đây. Do đó, 
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nếu không cải thiện trình độ chuyên môn, chúng 
ta sẽ bị nhân lực chất lượng cao hơn, kinh nghiệm 
và chuyên môn tốt hơn của các nước trong khu 
vực cạnh tranh.

Cùng với đó, trình độ chuyên môn, trình độ 
ngoại ngữ và các kỹ năng mềm khác của nguồn 
nhân lực kế toán - kiểm toán Việt Nam chưa cao, 
chưa đạt được đến mặt bằng chung của khu vực. 
Việc thay đổi phương thức đào tạo, trang bị các 
kiến thức và kỹ năng mang tầm quốc tế cần được 
thực hiện một cách sớm hơn và bài bản hơn. Thị 
trường lao động ngành Kế toán - Kiểm toán vẫn 
luôn cần những sinh viên tô't nghiệp được đào 
tạo đúng chuyên ngành để sẩn sàng ngay cho 
công việc.

Hiện, Việt Nam không hướng tới việc đào tạo 
sô' lượng mà cần những nhân lực đầu ra thật sự 
có châ't lượng. Việc tích hợp chương trình đào 
tạo của các tổ chức nghề nghiệp quốc tế vào 
chương trình đào tạo cử nhân đại học có thể 
được coi là một giải pháp phù hợp trong bô'i cảnh 
hiện tại; cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá từng 
bước hiệu quả của mô hình này để hoàn thiện 
và tiếp tục mỏ rộng hơn nữa trong tương lai. 
Thêm nữa, Internet ngày càng hữu ích trong hoạt 
động đào tạo, do đó đào tạo trên nền tảng công 
nghệ nên được xem là các phương pháp đào tạo 
mới để có thể ứng dụng nhiều hơn trong các hoạt 
động đào tạo truyền thông như các chương trình 
“chính quy”.

2. Thực trạng và giải pháp tăng cường 
tính quốc tế cho đào tạo cử nhân kế toán - 
kiểm toán

Hiện tại, đ Việt Nam đã và đang triển khai 2 
hướng đi để giải quyết bài toán tăng cường tính 
quốc tế cho đào tạo cử nhân kế toán - kiểm toán. 
Thứ nhâ't, các sinh viên được đào tạo tại môi 
trường nước ngoài hoặc đào tạo trong nước, 
nhưng hoàn toàn theo khung chương trình đào tạo 
kế toán, kiểm toán quốc tế. Tuy nhiên, hướng đi 
này chỉ áp dụng được đô'i với một bộ phận nhỏ 
sinh viên, trong khi nhu cầu của thị trường là râ't 
lớn. Thứ hai, đó là việc tích hợp các yếu tô' quốc 
tế vào chương trình đào tạo hiện tại. Đây là một 
xu hướng mới đang được râ't nhiều các cơ sỏ đào 

tạo triển khai tại Việt Nam, bởi nó phù hợp với 
trình độ phát triển của đất nước và hướng tới đại 
đa sô' sinh viên.

Sự xuâ't hiện của các tổ chức nghề nghiệp 
quô'c tê' tại Việt như Hiệp hội Kiểm toán và Kê' 
toán Công chứng Anh quo'c (ACCA), Cơ quan kê' 
toán chuyên nghiệp tại úc (CPA úc), Cơ quan 
Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA), Hiệp hội Kê' 
toán Quản trị Công chứng Anh Quốc (CIMA) hay 
gần đây là Viện Kê' toán Công chứng Anh và Xứ 
Wales (ICAEW), Tập đoàn Tài chính và Bảo 
hiểm đa quốc gia (AIA) chứng tỏ Việt Nam đang 
là một điểm tăng trưởng đầy tiềm năng. Với bề 
dày lịch sử hơn 100 năm hình thành và phát triển, 
các tổ chức nghề nghiệp quô'c tê' lớn trên thê' giới 
như ACCA và ICAEW có râ't nhiều kinh nghiệm 
trong việc nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực kế 
toán - kiểm toán, tài chính và kinh doanh quô'c 
tế. Các tổ chức này luôn đóng góp tích cực về 
chuyên môn trong việc thảo luận, xây dựng các 
chuẩn mực kê' toán, kiểm toán quô'c tế. Năm 
2006, ICAEW được ủy ban châu Âu EC chọn là 
đơn vị nghiên cứu và triển khai áp dụng IFRS 
trên toàn bộ các quô'c gia thuộc Liên minh châu 
Âu. Khối lượng kiến thức lớn, luôn mang tính 
thời sự và cập nhật liên tục trong chương trình 
đào tạo của các tổ chức nghề nghiệp này là hành 
trang cực kỳ hữu ích cho tất cả các học viên. 
Những người theo học và đạt được chứng chỉ 
nghề nghiệp này luôn được các doanh nghiệp 
chào đón vì các doanh nghiệp hiểu rằng, người 
học đã được trang bị những kiến thức cần và đủ 
để làm tốt công việc. Do được công nhận trên 
toàn thê' giới và được xem là một trong những 
văn bằng nghề nghiệp danh giá nhâ't, các học 
viên hoàn tất chương trình đều có cơ hội tiếp cận 
với các công việc trong lĩnh vực tài chính, kê' 
toán, kiểm toán tại các công ty trên toàn thê' giới.

Tại hầu hết các quốc gia có văn phòng đại diện, 
(ACCA và ICAEW có mạng lưới văn phòng hoạt 
động trên khắp thê' giới để hỗ trợ hoạt động của 
hàng trăm nghìn hội viên chính thức), các tổ chức 
nghề nghiệp này đều có chương trình phôi hợp với 
các trường đại học để đào tạo cử nhân hoặc lâ'y 
các chứng chỉ chuyên môn trong lĩnh vực kinh tế, 
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tài chính, kế toán và kiểm toán. Các chương trình 
này có sử dụng nội dung hoặc thiết kế nội dung 
theo định hướng các môn học của ACCA và 
ICAEW, do đó sau khi tốt nghiệp, học viên đều có 
thể nhận đồng thời chứng chỉ/bằng cap do trường 
đại học ở nước sở tại cung cấp, đồng thời nhận các 
chứng chỉ hoàn thành từng cấp độ chuyên môn của 
các tổ chức nghề nghiệp. Đối với các nước có 
ngành tài chính kế toán mạnh trong khu vực như 
Malaysia, Singapore, xu hướng này đã được phát 
triển từ rất nhiều năm nay. Các học viên từ những 
chương trình này đã có những sự nghiệp rất thành 
công tại các tập đoàn tài chính, các công ty kế toán 
kiểm toán lớn. Thực tế đã chứng minh, sản phẩm 
đào tạo của các chương trình này trong khu vực 
hoàn toàn có thể cạnh tranh với nguồn nhân lực 
đến từ các trung tâm tài chính phát triển hàng đầu 
của châu Âu và Mỹ.

Tại Việt Nam, trong thời gian đầu tiên gia 
nhập thị trường, các tổ chức nghề nghiệp này chủ 
yếu hướng tới các học viên là người đi làm. Cụ 
thể, kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào 
năm 2002, các hoạt động chính của ACCA là 
quảng bá, giới thiệu chương trình tới nhân sự 
trong ngành tài chính kế toán. Phần lớn những hội 
viên đầu tiên của ACCA tại Việt Nam là những 
nhân viên kiểm toán thuộc nhóm Big 4. Nhận 
thây giá trị và các lợi ích hết sức to lớn của chứng 
chỉ này cho sự phát triển nghề nghiệp và chuyên 
môn, những hội viên đầu tiên này chính là những 
người tạo ra làn sóng nghiên cứu, học tập và theo 
đuổi mạnh mẽ ACCA cho cộng đồng nhân lực 
của ngành Kế toán - Kiểm toán tài chính. Hơn 
nữa, tại Thông tư số 129/2012/TT-BTC về việc 
thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng 
chỉ hành nghề kế toán, Bộ Tài chính đã chính 
thức châp nhận những cá nhân có chứng chỉ 
ACCA và CPA Úc được phép tham gia thi chuyển 
đổi để cấp chứng chỉ CPA Việt Nam. Sự kiện này 
càng cho thây mức độ ảnh hưởng và sự thừa nhận 
rộng rãi của các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tê 
này tại Việt Nam.

Thời gian gần đây, các tổ chức nghề nghiệp 
này đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với các 
trường đại học để tích hợp một phần nội dung các 

môn học vào các chương trình đào tạo cử nhân, 
thạc sỹ. Hoạt động này giúp cho việc tiếp cận với 
kiến thức quôc tế của sinh viên sớm hơn, giúp cho 
sinh viên tự tin hơn với các công việc liên quan 
sau khi ra trường. Song song với việc nhận bằng 
đại học chính quy của Nhà trường, các sinh viên 
còn được tham gia dự thi các môn học của các tổ 
chức nghề nghiệp để nhận chứng chỉ hoàn thành 
từng môn học hay các câp độ học. Từ đó, cơ hội 
kiếm việc làm của sinh viên cũng tốt hơn và cũng 
giúp giảm thiểu thời gian để hoàn thành toàn bộ 
các chứng chỉ nghề nghiệp danh giá này sau khi 
tốt nghiệp. Đây thực sự là một xu thế mới được 
rất nhiều các trường đại học lớn ở Việt Nam đón 
nhận và triển khai.

Việc quảng bá chương trình cử nhân, thạc sỹ 
có liên kết với các tổ chức nghề nghiệp uy tín đã 
thu hút được một lượng sinh viên lỡn đăng ký 
theo học. Việc thay thế các môn học, phương 
pháp học, kiểm tra và thi truyền thông bằng các 
môn học mang tính quốc tế và thực tiễn cao đã 
tạo động lực mới cho cả giảng viên và sinh viên. 
Việc được hỗ trợ rất lớn về giáo trình, cập nhật 
kiến thức chuyên môn hay các bài thi được thực 
hiện trên máy tính theo quy chuẩn quốc tế cũng 
giúp các trường giảm thiểu khá nhiều chi phí xây 
dựng đề cương, giáo án và tổ chức thi.

Hiện tại, các thỏa thuận hợp tác về chương 
trình đào tạo cử nhân với ACCA đã có sự tham 
gia của các trường: Đại học Ngoại thương, Đại 
học Tôn Đức Thắng, Đại học Kinh tê - Đại học 
Đà Nẩng, Học viện Ngân hàng, Học viện Tài 
chính. Đôi với chương trình cơ bản CFAB của 
ICAEW, tổ chức nghề nghiệp này cũng đã và 
đang tiến hành việc ký kết các thỏa thuận đối với 
các trường: Đại học Kinh doanh và Công nghệ 
Hà Nội, Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quôc 
gia Thành phô' Hồ Chí Minh), Đại học Tôn Đức 
Thắng, Học viện Ngân hàng, Đại học Kinh tế 
Quốc dân, Học viện Tài chính, Đại học kinh tế - 
Đại học Quốc gia Hà Nội. Với những tính chât ưu 
việt trong chương trình đào tạo, các trường đại 
học này kỳ vọng sẽ trang bị cho sinh viên đầy đủ 
kiến thức lý luận và kỹ năng thực hành nền tảng 
trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán ■
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ABSTRACT:
The number of accounting and auditing students graduating from training institutions each 

year is very high. However, the professional qualifications, foreign languages and soft skills of 
many students are quite weak and they do not achieve at levels that qualify them for the region 
standards. Many auditors do not master international accounting practices and principles. As a 
result, it is necessary for training institutions to improve their training quality of accounting and 
auditing programs. This paper analyzes the current situation and proposes some solutions to 
enhance the intemationality of undergraduate accounting and auditing programs.
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