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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
DELOITTE VIỆT NAM VÀ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC 

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ HỘI THẢO 
 
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020 – Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte Việt Nam) và 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ thỏa thuận chương 
trình hợp tác giai đoạn 2020 – 2022, với mục đích nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường 
chứng khoán cho cán bộ UBCKNN, đồng thời tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác truyền 
thống, hiệu quả giữa Deloitte Việt Nam và UBCKNN.  
 
Nối tiếp thành công trong những giai đoạn hợp tác giữa hai bên từ năm 2012 đến nay, Deloitte 
Việt Nam và UBCKNN tiếp tục triển khai chương trình hợp tác trong giai đoạn 2020 – 2022, trong 
đó tập trung vào hai nội dung chính: (1) đào tạo và chia sẻ kiến thức về lĩnh vực kế toán, và (2) 
kiểm toán và hợp tác trong công tác quản trị công ty. Hình thức đào tạo trong lần hợp tác này 
được đổi mới và phù hợp với tình hình thực tế, bao gồm các buổi hội thảo trực tiếp và các buổi 
mô phỏng thực tế được dẫn dắt bởi chuyên gia của Deloitte Việt Nam. Đây cũng là một hoạt 
động vì trách nhiệm xã hội mang đậm dấu ấn ngành nghề mà Deloitte luôn thực hiện và hướng 
đến trong suốt 30 năm hoạt động. 
 
Lễ ký kết có sự tham gia của ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCKNN, cùng đại diện lãnh đạo các 
đơn vị thuộc UBCKNN; Madam Hà Thu Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Deloitte Việt Nam, 
cùng đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo phòng, ban chuyên môn. 

 
Phát biểu tại lễ ký kết, bà Hà Thu Thanh nhận định: “Đây là một dấu ấn thể hiện cho mối quan hệ 
gắn bó giữa UBCKNN và Deloitte Việt Nam với 8 năm cùng đồng hành và kiến tạo những giá trị 
mang ảnh hưởng và những chia sẻ về kiến thức và kỹ năng. Trong 30 năm phát triển tại thị 
trường Việt Nam, đào tạo chính là một trong năm nhóm dịch vụ mà Deloitte tập trung hoàn 
thiện và liên tục cải tiến. Với tôn chỉ của Deloitte trong 175 năm qua: Making an impact that 
matters –Kiến tạo những ảnh hưởng tích cực cho cộng đồng, tôi mong rằng những kiến thức và 
kỹ năng chuyên môn chính là những giá trị nhỏ đi cùng năm tháng sẽ hữu ích trong công tác làm 
việc của các cán bộ UBCKNN.”  
 
Đại diện UBCKNN, ông Trần Văn Dũng, cũng đánh giá cao sự tham gia của Deloitte Việt Nam 
trong thị trường chứng khoán cũng như ghi nhận những kết quả đạt được trong giai đoạn trước 
và chia sẻ: “Hợp tác với Deloitte đã đem lại được nhiều hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao 
năng lực của cán bộ UBCKNN một cách đồng đều, bao gồm việc đọc hiểu báo cáo tài chính, 
phòng ngừa gian lận báo cáo tài chính, tăng cường quản trị công ty. Từ đó giúp Ủy ban hoàn 
thiên mục tiêu cuối cùng là bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư và phát triển thị trường chứng 
khoán một cách bền vững.”  
 



Ngay sau lễ ký kết, Deloitte Việt Nam đã tổ chức một chương trình đạo tạo sơ bộ cho các cán bộ 
của UBCKNN để chia sẻ thêm về những lưu ý cho các doanh nghiệp đại chúng trong thời điểm 
lập báo cáo tài chính (BCTC) bán niên. Trước những tác động của đại dịch Covid-19, việc lập và 
trình bày BCTC trong thời ký này sẽ phải có những điểm khác biệt so với báo cáo ở giai đoạn hoạt 
động bình thường, do vậy, các chuyên gia của Deloitte cũng đưa ra những đánh giá về tác động 
của Covid-19 đến BCTC bán niên và những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện soát xét báo cáo doanh 
nghiệp trong giai đoạn này. 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
Thông tin thêm:  
 
Về Deloitte Việt Nam 
Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm gần 
30 năm tại thị trường Việt Nam, và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – hãng cung 
cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên làm 
việc tại văn phòng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, được tận dụng toàn bộ thế mạnh của mạng 
lưới Deloitte Châu Á Thái Bình Dương tại hơn 100 thành phố trong khu vực, bao gồm Auckland, 
Bangkok, Beijing, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, 
Melbourne, Osaka, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo và Yangon. Thông qua mạng lưới 
rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm Tư 
vấn Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro và Quản trị Công ty, Tư vấn Thuế & Pháp lý, Tư vấn, Kiểm 
toán & Đảm bảo và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành. 
 
Về UBCKNN 
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được thành lập ngày 28/11/1996 theo Nghị định số 
75/CP của Chính phủ, là cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện chức năng tổ chức và quản lý Nhà 
nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Việc thành lập cơ quan quản lý thị trường 
chứng khoán (TTCK) trước khi thị trường ra đời là bước đi phù hợp với chủ trương xây dựng và 
phát triển TTCK ở Việt Nam, có ý nghĩa quyết định cho sự ra đời của TTCK sau đó hơn 3 năm. 
Với vị thế là cơ quan quản lý chuyên ngành về chứng khoán và TTCK, UBCKNN có vai trò rất quan 
trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời của TTCK, đồng thời tổ chức và quản lý nhà 
nước về chứng khoán và TTCK với mục tiêu chính là tạo môi trường thuận lợi cho việc huy động 
vốn cho đầu tư phát triển, đảm bảo cho TTCK hoạt động có tổ chức, an toàn, công khai, công 
bằng và hiệu quả, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư. 
 
 
Để hợp tác truyền thông, vui lòng liên hệ: 
Ms. Trang Nguyễn 
Trưởng phòng - Phòng Phát triển Thị trường và Khách hàng, Deloitte Việt Nam 
Tel: (84-24) 710 50095 
E-mail: trangttng@deloitte.com  
 
 
 
 
 
Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các hãng thành viên - mỗi thành viên là một tổ chức 

độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website 

www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.  
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