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TÓM TẮT:

Chuyển đổi sô' và các ứng dụng đã làm thay đổi căn bản hoạt động đào tạo và hành nghề kế 
toán - kiểm toán trên thế giới và cả Việt Nam, giúp cho hoạt động này diễn ra nhanh hơn, chính 
xác hơn, tiết kiệm và đem lại nhiều giá trị hơn cho xã hội và các bên liên quan. Với hàng loạt 
công nghệ như vậy, các trường đại học và cơ sở đào tạo cần nghiên cứu thay đổi căn bản cách 
tiếp cận, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo. Mục tiêu đào tạo cần hướng đến sản 
phẩm đầu ra là các chuyên gia kế toán có kiến thức toàn diện về kinh tế, tài chính kế toán; có kĩ 
năng sáng tạo, kĩ năng tổng hợp, phân tích, quản trị dữ liệu kinh doanh để thích ứng với sự thay 
đổi và phát triển bền vững.

Từ khóa: chuyển đổi số, Big data (Dữ liệu lớn), Cloud Computing (Điện toán đám mây), 
Internet of things (IoT) (Internet vạn vật), Blockchain (Công nghệ chuỗi khối), AI (Trí tuệ 
nhân tạo).

1. Đặt vân đề
Kế toán là một trong số những lĩnh vực chịu sự 

tác động lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói 
chung và xu hướng chuyển đổi số nói riêng, vấn đề 
chuyển đổi số trong sự lan tỏa của cách mạng công 
nghiệp 4.0 không còn là sự lựa chọn mà đã trở 
thành xu thế tất yếu nhằm mục tiêu phát triển. Rất 
nhiều thành tựu về công nghệ số 4.0 đã hiện diện 
trong đời sống, được xem là phương thức giúp các 
tổ chức, doanh nghiệp thay đổi trên nhiều phương 
diện, trở thành Chương trình Quốc gia mục tiêu từ 
năm 2025. Mặt khác, Covid -19 cũng chính là cú 
huých cho chuyển đổi số. Đây cũng chính là thời 
điểm vàng để các tổ chức, đơn vị bắt đầu chuyển 

đổi, gia tăng tính cạnh tranh, năng lực trên thị 
trường. Chính vì vậy, đào tạo và hành nghề kế toán 
bắt buộc phải chuyển đổi số.

2. Kết quả nghiên cứu
2.1. Chuyển đổi sốlà gì?
Chuyển đổi sô' (tiếng Anh là Digital 

Transformation) đã trở thành cụm từ được nhắc tới 
nhiều nhất trong giai đoạn hiện nay. Chuyển đổi 
sô' (CDS) theo Garner định nghĩa là “ứng dụng 
công nghệ để thay đổi mô hình kinh doanh, tạo ra 
thêm nhiều cơ hội và giá trị mới, giúp doanh 
nghiệp đạt doanh sô' tốt hơn và gia tăng tốc độ 
tăng trưởng”. Còn theo Microsoft, chuyển đổi sô' 
là “việc tái cấu trúc tư duy về việc phối hợp giữa 
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dữ liệu, quy trình và con người để nhằm tạo ra 
nhiều giá trị mới”. Tại Việt Nam, CĐS là việc 
thay đổi từ mô hình truyền thống sang DN số bằng 
cách áp dụng công nghệ mới.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán là việc ứng 
dụng các công nghệ số vào các nghiệp vụ kế toán, 
giúp cho các nghiệp vụ kế toán được triển khai 
nhanh chóng, hiệu quả hơn mà vẫn tối ưu tiết kiệm 
nhân lực, thời gian và chi phí. Chuyển đổi số được 
khái quát lại dựa trên 05 công nghệ nổi bật - là đặc 
trưng của cuộc CMCN 4.0, bao gồm: Dữ liệu lớn 
(Big Data), Internet vạn vật (loT), Điện toán đám 
mây (Cloud), Công nghệ chuỗi khôi (Blockchain), 
Trí tuệ nhân tạo (AI). Đây đều là những công nghệ 
giúp quy trình kế toán được thực hiện theo thời gian 
thực, nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi và bảo mật hơn, 
tổ chức kế toán trong doanh nghiệp cũng trở nên 
linh hoạt hơn và các báo cáo tài chính cung cấp 
nhiều thông tin đa chiều có giá trị. Điều đó hình 
thành nên xu hướng và tương lai của kế toán trong 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chuyển đổi số là bước tiếp theo sau của số hóa. 
Tức là khi đã số hóa dữ liệu rồi thì CDS sẽ dùng các 
công nghệ, như: AI, IOT, Big Data,... để phân tích 
dữ liệu, biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác. Ví 
dụ: Trước đây doanh nghiệp lưu trữ dữ liệu khách 
hàng thủ công, sau khi nhập liệu trên phần mềm thì 
phần mềm đã tích hợp các công cụ phân tích đặc 
điểm, sở thích, giới tính, độ tuổi,... Từ đó, đưa ra các 
chiến lược bán hàng hiệu quả cho doanh nghiệp.

2.1. Các ứng dụng chuyển đổi số ưong đào tạo 
và hành nghề kế toán - kiểm toán

Kế toán là một trong những lĩnh vực chịu sự tác 
động lớn từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 nói 
chung và xu hướng chuyển đổi số nói riêng. Đôi với 
bộ phận kế toán, do công việc mang tính chất đặc 
thù cần làm việc với tài liệu, giấy tờ nhiều nên quá 
trình chuyển đổi sô' cũng có những khác biệt. Việc 
sô' hóa các hoạt động quản trị tài chính - kế toán sẽ 
giúp công ty giải quyết nhiều bài toán khó với chi 
phí tối ưu nhất. Theo đó, kê' toán trên thê' giới và cả 
Việt Nam trong bô'i cảnh ứng dụng chuyển đổi sô' 
được khái quát lại thông qua 5 công nghệ trụ cột:

(1) Công nghệ loT: giúp quy trình kê' toán 
được thực hiện theo thời gian thực, giúp dữ liệu 

kê' toán được kết nô'i với nhau đảm bảo sự chính 
xác tuyệt đối.

(2) Trí tuệ nhân tạo (AI): giúp giảm bớt công 
việc của người làm kê' toán, tài chính. Nhiều giao 
dịch cơ bản, kỹ thuật nghiệp vụ diễn ra thường 
xuyên liên tục đã được trí tuệ nhân tạo xử lý giúp 
con người nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao 
năng suất nghề nghiệp.

(3) Dữ liệu lớn (Big data): giúp sản phẩm của 
công tác kê' toán, kiểm toán, tài chính được nâng 
cao chất lượng hơn nhiều so trước đây. Các báo cáo 
tài chính, dữ liệu tài chính được tổng hợp, phân tích 
một cách khách quan hơn, cung cấp được nhiều 
thông tin đa chiều có giá trị hơn cho việc ra các 
quyết định của các chủ thể liên quan.

(4) Điện toán đám mây (Cloud computing): giúp 
công việc kê' toán, kiểm toán, quản trị tài chính có 
thể thực hiện ở mọi nơi. vấn đề tổ chức kê' toán, 
kiểm toán, quản trị tài chính trong doanh nghiệp ữở 
lên linh hoạt hơn.

(5) Công nghệ chuỗi khối (Blockchain): giúp 
công tác kê' toán, kiểm toán của doanh nghiệp với 
các đối tác, bạn hàng, nhà đầu tư được nhanh chóng 
và bảo mật hơn. Chuyển đổi sô' tác động đến quy 
trình, phương pháp, chức năng của hoạt động kê' 
toán, kiểm toán để phù hợp Báo cáo tài chính quốc 
tế IFRS.

Hiện nay có rất nhiều công ty lớn ưên thị trường 
cung cấp công nghệ, bộ công cụ có thể hỗ trợ công 
tác quản trị tài chính, kê' toán tại doanh nghiệp được 
chính xác, bảo mật và tiết kiệm thời gian hơn, có 
thể kể đến như: Phần mềm hóa đơn điện tử, phần 
mêm kế toán điên tử, phần mềm bán hàng điện tử, 
phần mềm văn phòng điện tử, chữ ký số, công nghệ 
Blockchain,... Trong đó có một sô' hoạt động giúp 
công việc kê' toán đạt hiệu quả cao như:

- Trong công tác nhận dạng hóa đơn chứng từ: 
Nếu như trước đây, các chứng từ viết bằng tay, 
bằng giấy, thì hiện nay, với phần mềm hóa đơn 
điện tử sẽ giúp hạch toán đầu vào là nhận dạng hóa 
đơn và tự động hạch toán đầu vào, không cần gõ 
vào và tự động nhập liệu rồi định khoản.

- Kết nối trực tiếp với các ngân hàng: Các phần 
mềm kê' toán hiện nay sẽ kết nối trực tiếp với các 
ngân hàng. Nếu có sự kết nối kĩ thuật, khi khách 
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hàng phát sinh các ủy nhiệm chi thì từ phần mềm 
kế toán sẽ tự động đẩy ra ngân hàng và ngược lại. 
Từ phần thu sẽ đẩy về phần mềm kế toán. Nó sẽ tự 
động hạch toán luôn không cần ra các ngân hàng để 
lấy sổ phụ. Kể cả với Internet banking thì vẫn phải 
in ra và hạch toán lại. Phần mềm kế toán giúp tự 
động hoàn toàn kết nối giữa giao dịch của ngân 
hàng và hệ thống kế toán của mình.

- Tự động phát hiện sai sót nghiệp vụ: Nếu làm 
theo cách cũ, các nghiệp vụ của ta phải dồ tìm. 
Hiện nay sẽ có công nghệ phát hiện ra sai sót ngay 
lập tức dựa trên công nghệ về Big data, AI,...

- Giúp phân tích, dự báo tài chính của DN sau 
suốt quá trình ta nhập dữ liệu liên thông.

- Hoàn toàn tự động kê khai và tối ưu thuế phải 
nộp - cũng như là có Robot tư vấn tài chính.

Từ các dữ liệu công nghệ AI sẽ đưa ra các kết 
luận để chúng ta có thể tư vấn cho lãnh đạo của 
mình hiệu quả hơn.

2.2. Những việc cần làm để ứng dụng chuyến 
đổi sô'trong đào tạo và hành nghề kế toán

Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động đến nhận 
thức và hành động của mỗi cán bộ, nhân viên trong 
lĩnh vực kế toán, khuyến khích các cá nhân nỗ lực 
học tập nâng cao trình độ khoa học công nghệ, ứng 
dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác 
chuyên môn. Điều đó đặt ra yêu cầu cho các cơ sở 
đào tạo và bản thân doanh nghiệp cần phải thay đổi 
các chương trình đào tạo và nhu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực cho lĩnh vực kế toán. Để có thể chuyển đổi 
số thành công, tác giả xin mạnh dạn đề xuất một số 
kiên nghị như sau:

Thứ nhất, cần nhận thức đúng, đầy đủ yêu cầu 
và thành tựu của thời kỳ chuyển đổi số.

Thứ hai, cần rà soát và điều chỉnh từng bước các 
chương trình, phương pháp đào tạo hiện có theo 
hướng cập nhật nội dung về khoa học kê toán đã 
được quốc tế thừa nhận kết hợp ứng dụng chuyển 
đổi số vào các chương trình đào tạo này. Nghiên 
cứu xây dựng các môn học, học phần, chương trình 
đào tạo mới ứng dụng chuyển đổi sô ỡ mức độ cao, 
tăng cường các nội dung thực hành nghiệp vụ kế 
toán, kiểm toán trong môi trường chuyển đổi số 
thông qua chương trình đào tạo chính thức và các 
hoạt động bổ trợ cho sinh viên.

Thứ ba, cần thường xuyên tổ chức các chương 
trình thực tế giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận sớm 
với thực hành kế toán tại DN; tổ chức các tọa đàm, 
chia sẻ kinh nghiệm giữa giảng viên và các chuyên 
gia thực hành kế toán tại nhiều DN, đặc biệt là các 
DN hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm 
kế toán, khai thác dữ liệu kế toán. Các hoạt động 
này nhằm hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân 
lực kế toán có đầy đủ năng lực chuyên môn, những 
kỹ năng cần thiết để tăng khả năng thích ứng công 
việc và cơ hội khởi nghiệp thành công.

Thứ tư, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao. Có thể thây, bên cạnh những cơ hội, kế 
toán, kiểm toán cũng đứng trước hàng loạt thách 
thức, trong đó, sự thiếu hụt lao động kế toán chất 
lượng cao là bài toán lớn cần sớm được khắc phục, 
đặc biệt là trong bôi cảnh dịch chuyển lao động kế 
toán, kiểm toán ngày càng mạnh mẽ như hiện 
nay. Nắm bắt xu thế này, nhiều cơ sở đào tạo kế 
toán, kiểm toán, bên cạnh các chương trình đại trà 
đã tăng cường mở hoặc chuyển đổi sang các 
chương trình đào tạo chất lượng cao. Tiêu biểu 
phải kể đến như: Chương trình Kiểm toán tích hợp 
chứng chỉ quô'c tế với Viện Kế toán công chứng 
Anh và xứ Wales (ICAEW) tại Đại học Kinh tế 
quốc dân; Chương trình đào tạo Chuyên ngành Kế 
toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA 
của Đại học Ngoại thương; Chương trình Kế toán 
DN chât lượng cao của Đại học Thương mại,... 
Điểm chung của các chương trình này, đó là yêu 
cầu tuyển sinh đầu vào râ't cao, tương ứng là 
chuẩn đầu ra cũng yêu cầu người học phải sử dụng 
thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là tiếng Anh 
chuyên ngành kế toán. Hơn nữa, các chương trình 
này đều được liên kết đào tạo với các tổ chức kế 
toán, kiểm toán hàng đầu quô'c tế như: ICAEW, 
ACCA,...; chương trình đào tạo được thiết kế 
riêng biệt và trực tiếp được các chuyên gia đến từ 
các tổ chức này giảng dạy,... Một điểm mới đáng 
chú ý khác, ngoài yêu cầu chuẩn đầu ra về kiến 
thức, các chương trình này đều đặt yêu cầu về kỹ 
năng chuyên môn, kỹ năng bổ trợ, trong đó nhấn 

mạnh khả năng thành thạo công nghệ thông tin; 
khả năng giải quyết vấn đề trong mọi tình huống 
cho người học ■
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ABSTRACT:
Digital transformation and digital applications have fundamentally changed the accounting and 

auditing practices and training in the world and in Vietnam. Digital transformation and digital 
applications have made accounting and audit faster, and more accurate to bring more values to 
stakeholders and the society. It is necessary for universities and training institutions to 
fundamentally change their training approaches, contents and methods. The output of these 
training activities should be accounting experts with comprehensive economic, financial and 
accounting knowledge and creative skills.

Keywords: digital transformation, big data, cloud computing, Internet of things (loT), 
blockchain, artificial intelligence (Al).
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