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THÔNG Tư 
Quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 

Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; 
Căn cứ Luật Chứng khoán sổ 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa 

đổi, bo sung Luật Chứng khoản sổ 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức cùa Bộ Tài chỉnh; 
Căn cứ Nghị định sổ 17/2012/NĐ-CP^ ngày ] 3/3/20ỉ2 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiếm toán độc lập; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chê độ kế toán và kiêm toán, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về kiểm soát chất ỉượng 

dịch vụ kiếm toán. 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1Ế Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng dịch 

vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm 
bảo khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật kiểm toán độc lập (sau đây gọi tắt 
là dịch vụ kiểm toán) của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi 
nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Doanh nghiệp kiểm toán đang hoạt động tại Việt Nam, chi nhánh của 

doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp 
kiểm toán). 

2. Kiểm toán viên hành nghề. 
3. Tồ chức nghề nghiệp về kiểm toán. 
4. Tổ chức, cá nhân thực hiện việc kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. 
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3ể Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 



1. Pháp luật và các quy định là những văn bàn quỵ phạm pháp luật do các cơ 
quan có thẩm quyền ban hành; các văn bản do tổ chức nghề nghiệp, doanh nghiệp 
và tổ chức khác quy định không trái với pháp luật mà đối tượng được kiểm soát 
chất lượng dịch vụ kiểm toán phải tuân thủẾ 

2ẵ Chuẩn mực nghề nghiệp bao gồm các chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực 
về dịch vụ soát xét, chuẩn mực về dịch vụ đảm bảo khác, chuẩn mực và các quy 
định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan. 

3. Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán là việc kiểm tra chất lượng dịch 
vụ kiểm toán và giám sát hoạt động kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm 
toán viên hành nghề trên cơ sở các quy định và thủ tục do cơ quan có thẩm quyền 
xây dựng và ban hành nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên 
hành nghề tuân thù chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan 
trong quá trình hoạt động. 

4. Kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán là việc thực hiện các thủ tục để 
đánh giá về hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp 
kiểm toán và đánh giá chất lượng của các hợp đồng dịch vụ kiểm toán đã hoàn 
thành của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề. 

5. Giám sát hoạt động kiểm toán là quy trình quản lý, xem xét và đánh giá 
thường xuyên việc tuân thủ chuân mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có 
liên quan của doanh nghiệp kiểm toán, kiêm toán viên hành nghề. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục 1 
KIẺM SOÁT CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ KIỂM TOÁN 

Điều 4. Mục đích kiểm soát chất lưọng dịch vụ kiểm toán 
1. Đánh giá việc xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các chính sách và 

thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán. 
2. Đánh giá tình hình tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy 

đinh có liên quan trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm 
toán và kiểm toán viên hành nghề. 

3. Phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những sai phạm được phát hiện qua 
công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán. 

4. Góp phần sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về 
kiểm toán độc lập đồng thời nâng cao chất luợng dịch vụ kiểm toán. 

Điều 5. Nội dung kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 
1. Kiểm tra việc xây dựng, ban hành và tồ chức thực hiện các chính sách và 

thủ tục kiểm soát chất lượng nội bộ của doanh nghiệp kiểm toán. 
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2. Kiểm tra việc thực hiện các họp đồng dịch vụ kiểm toán đã hoàn thành của 
doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề. 

3. Kiểm ừa tính tuân thủ các quy định khác của pháp luật về kiểm toán độc 
lập và pháp luật có liên quan, bao gồm: 

a) Việc đăng ký và duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán của doanh 
nghiệp kiểm toán; 

b) Việc đăng ký và duy ứì điều kiện hành nghề kiểm toán của kiểm toán viên 
hành nghề; 

c) Việc thực hiện kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng; 
d) Việc thực hiện các nghĩa vụ của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên 

hành nghề và các nội dung khác có liên quan. 
4. Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm toán độc lập 

và pháp luật có liên quan theo quy định tại Khoản 3 Điều này. 

Điều 6ệ Hình thức kỉểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 
1. Giám sát chất lượng dịch vụ kiểm toán và tình hình tuân thủ quy định 

pháp luật về kiểm toán độc lập 
a) Đánh giá Báo cáo kết quả tự kiểm ừa chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng 

năm do doanh nghiệp kiểm toán gửi Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
b) Đánh giá chất lượng báo cáo kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán thông 

qua báo cáo tài chính của các đối tượng bắt buộc phải kiểm toán gửi cho Bộ Tài 
chính, ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan liên quan theo quy định; 

c) Đánh giá việc tuân thủ các quy định về đăng ký và duy trì điều kiện hành 
nghề kiểm toán của kiểm toán viên hành nghề và điều kiện kinh doanh dịch vụ 
kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán; 

d) Giám sát thông qua các báo cáo mà doanh nghiệp kiểm toán hàng năm gửi 
cho Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định và các thông tin 
khác thu thập được trong quá trình quản lý. 

2. Kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán 
a) Cơ quan có thẩm quyền (Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán Nhà nước) 

thành lập Đoàn kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tại các doanh nghiệp kiểm toán; 
b) Kiểm tra dấu hiệu sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các 

doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề; 
c) Kiểm tra xác minh đơn thư, khiếu nại, tố cảo liên quan đến hoạt động 

kiểm toán độc lập. 

Điều 7ẳ Đối tượng được kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 
Đối tượng được kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán bao gồm: 
1. Doanh nghiệp kiểm toán. 
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2. Kiểm toán viên hành nghề. 

Điều 8. Phân công, phổi hợp trong việc kiểm soát chất lượng dịch vụ 
kiểm toán 

1 ắ Doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề chịu trách nhiệm tự 
kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do mình cung cấp. 

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện kiểm soát chất 
lượng dịch vụ kiểm toán. 

3. ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu ữách nhiệm kiểm soát chất lượng 
dịch vụ kiểm toán đối với các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề 
được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng 
khoán. 

4. Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán có trách nhiệm phối hợp YỚi Bộ Tài 
chính và ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức thực hiện việc kiểm soát chất 
lượng dịch vụ kiểm toán. 

Điều 9ễ Trách nhiệm của các đơn vị trong việc kiểm soát chất lượng dịch 
vụ kiểm toán 

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp kiểm toán 
a) Xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất 

lượng dịch vụ kiểm toán để đảm bảo các họp đồng dịch vụ kiểm toán đều được tiến 
hành phù hợp với chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; 

b) Hàng năm, doanh nghiệp kiểm toán căn cử vào quy trình kiểm tra trực tiếp 
chất lượng dịch vụ kiểm toán quy định tại Điều 19 Thông tư này, chuẩn mực nghề 
nghiệp, pháp luật và các quy định cỏ liên quan để vận dụng vào việc tổ chức tự 
kiếm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán, có kế hoạch và biện pháp sửa chữa, khắc 
phục các tồn tại, sai sót phát hiện qua kiểm tra. Khi kết thúc công việc tự kiểm tra, 
doanh nghiệp kiểm toán lập Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm 
toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Chậm nhất là ngày 31/5 hàng năm, các doanh nghiệp kiểm toán phải gửi 
Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán cho Bộ Tài chính. 
Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi 
ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán thì Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất 
lượng dịch vụ kiểm toán phải được gửi đồng thời cho ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước; 

d) Ngoài việc gửi Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán 
nêu trên, các doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm báo cáo khi có yêu cầu của 
Bộ Tài chính hoặc ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây gọi chung là cơ quan 
kiểm tra) về hoạt động kiểm toán độc lập. 

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 
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a) Xem xét, đánh giá Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm 
toán để giám sát việc tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định 
có liên quan của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề; 

b) Thông báo danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra trực tiếp chất 
lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức 
nghề nghiệp về kiểm toán; 

c) Huy động kiểm toán viên hành nghề và các chuyên gia có kinh nghiệm, 
chuyên môn phù họp tham gia Đoàn kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra tại các 
doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của Bộ Tài chính; 

d) Xây dựng, ban hành và cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra để phục 
vụ cho việc kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các doanh nghiệp kiếm toán 
thuộc đối tượng kiểm tra của Bộ Tài chính. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra 
cho các thành viên tham gia Đoàn kiểm ừa do Bộ Tài chính huy động; 

đ) Ra quyết định kiểm tra và tổ chức thực hiện việc kiểm tra trực tiếp tại các 
doanh nghiệp kiểm toán, ngoại trừ các doanh nghiệp kiểm toán đã được úy ban 
Chứng khoán Nhà nước trực tiếp kiểm tra; 

e) Lập Báo cáo tổng họp kết quả kiểm ừa và Báo cáo tổng họp các sai phạm 
phát hiện qua kiểm ữa đối với các cuộc kiểm tra trực tiếp định kỳ tại các doanh nghiệp 
kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của Bộ Tài chính; 

g) Xử lý sai phạm qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán theo thẩm 
quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; 

h) Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra 
của doanh nghiệp kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề thuộc đối tượng kiêm tra 
của Bộ Tài chính; 

i) Tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng dịch 
vụ kiểm toán hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiêm toán 
thuộc đối tượng kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của Bộ Tài chính. 

3. Trách nhiệm của ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
a) Xem xét, đánh giá Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm 

toán để giám sát việc tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định 
có liên quan của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề được chấp 
thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán; 

b) Đe xuất danh sách các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán 
cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được kiểm tra trực 
tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán gửi Bộ Tài chính phê duyệt; 

c) Huy động kiểm toán viên hành nghề và các chuyên gia có kinh nghiệm và 
chuyên môn phù họp đê tham gia Đoàn kiêm tra và thành lập Đoàn kiêm tra tại các 
doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước. 
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d) Xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra để phục vụ cho việc 
kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các đoanh nghiệp kiểm toán thuộc đối 
tượng kiểm tra của ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ 
kiểm tra cho các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra do ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước huy động; 

đ) Ra quyết định kiểm ữa và tổ chức thực hiện việc kiểm fra trực tiếp tại các 
doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đon vị có lợi ích công chúng 
thuộc lĩnh vực chứng khoán trên cơ sở danh sách doanh nghiệp kiêm toán được kiêm 
ứa đã được Bộ Tài chính phẽ duyệt; 

e) Lập Báo cáo tổng họp kết quả kiểm tra vả Báo cáo tổng họp các sai phạm 
phát hiện qua kiểm tra đối với các cuộc kiểm tra trực tiếp định kỳ tại các doanh nghiệp 
kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gửi các 
báo cáo này cho Bộ Tài chính chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày kết thúc hoạt động 
kiểm tra trực tiếp tại các doanh nghiệp kiểm toán; 

g) Xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm tra theo thẩm quyền quy định của 
pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trường hợp vượt thẩm quyền 
phải báo cáo Bộ Tài chính để xử lý; 

h) Theo dõi, kiểm ừa, giám sát tình hình thực hiện các kiến nghị sau kiểm tra 
của các doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước; 

i) Tổ chức trao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm qua kiểm tra chất lượng dịch 
vụ kiểm toán hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán 
thuộc đối tượng kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán của ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước. 

4. Trách nhiệm của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán 
a) Cử cán bộ có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp tham gia Đoàn kiểm 

tra khi có yêu cầu của Bộ Tài chính và ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
b) Phối hợp với cơ quan kiểm tra xây dựng, cập nhật các tài liệu hướng dẫn 

kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán; 
c) Phối hợp với cơ quan kiểm ứa tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra cho 

các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra; 
d) Phối hợp với cơ quan kiểm tra tổ chức ừao đổi, phổ biến, rút kinh nghiệm 

qua kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán hàng năm cho kiểm toán viên hành nghề 
và doanh nghiệp kiểm toán; 

đ) Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán đối với các hội viên 
của mình theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức nghề nghiệp về 
kiểm toán; 
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e) Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hĩnh thực hiện các kiến nghị sau 
kiểm tra của các đối tượng được kiểm tra là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp về 
kiểm toán. 

Điều 10. Chi phí kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán 
1. Chi phí kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán do ngân sách nhà nước 

đảm bảo theo chế độ quy địnhế 

2. Nội dung các khoản chi phí liên quan đến hoạt động kiểm soát chất lượng 
dịch vụ kiểm toán, bao gồm: 

a) Các khoản chi công tác phí cho cá nhân tham gia Đoàn kiểm tra là cán bộ, 
công chức của Bộ Tài chính và ủy ban Chứng khoán Nhà nước được thực hiện 
theo chế độ quy định. 

Đối với các khoản chi cho thành viên Đoàn kiểm tra là cán bộ huy động từ 
Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề huy động từ doanh 
nghiệp kiểm toán và các đối tượng khác do Bộ Tài chính (hoặc ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước) chi trả và áp dụng như chế độ quy định đối với cán bộ, công chức 
Nhà nước; 

b) Các khoản chi phí có liên quan cho thành viên hội đồng chuyên môn để tư 
vấn cho Bộ trường Bộ Tài chính trong việc xử lý các kiến nghị về báo cáo kiểm 
toán và chất lượng kiểm toán, về kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán; 

c) Các khoản chi khác thực tế phát sinh có liên quan đến hoạt động kiểm soát 
chất luợng dịch vụ kiểm toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo chế độ quy 
đinh. 

3. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán các khoản chi cho hoạt động 
kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán được thực hiện theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước. 

Mục 2 
KIỂM TRA TRựC TIẾP CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ KIỂM TOÁN • • • • 

Điều 11. Phạm vi, yêu cầu kiểm tra trực tiếp 
1. Phạm vi kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng dịch vụ kiểm toán: 
a) Bao quát được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ kiểm toán và 

các yếu tố cấu thành hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán theo quy định 
của Chuẩn mực kiểm soát chẩt lượng số 1 (VSQC1); 

b) Bao quát được các dịch vụ kiểm toán mà doanh nghiệp kiểm toán cung 
cấp; 

c) Các hợp đồng dịch vụ kiểm toán được lựa chọn để kiểm tra phải là các hồ 
sơ kiểm toán đã phát hành báo cáo kiểm toán trong khoảng thời gian tính từ khi 
thành lập doanh nghiệp kiểm toán (đổi với doanh nghiệp kiểm toán kiểm tra lần 
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đầu) hoặc từ lần kiểm tra gần nhất đến thời điểm kiểm tra đồng thời có thể đánh giá 
được chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên 
hành nghề; 

d) Tài liệu kiểm tra bao gồm các tài liệu liên quan đến việc xây dựng và tổ 
chức thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ kiếm toán 
của doanh nghiệp kiểm toán; tài liệu, hồ sơ kiểm toán; tài liệu kế toán; các chính 
sách liên quan đến nhân sự, Biên bản họp Hội đồng thành viên, kể hoạch của Ban 
Giám đốc doanh nghiệp kiểm toán và các tài liệu, hồ sơ khác có liên quan; 

đ) Phạm vi kiểm tra không bao gồm các vấn đề không liên quan đến chất 
lượng dịch vụ kiểm toán và tính tuân thủ pháp luật về kiểm toán độc lập, pháp luật 
về chứng khoán của doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề. 

2. Yêu cầu của quá trình kiểm ừa trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán: 
a) Tuân thủ các quy đinh của pháp luật về kiểm toán độc lập, pháp luật về 

chứng khoán; 
b) Đảm bảo tính độc lập về quyền và lợi ích giữa các thành viên Đoàn kiểm 

tra và Trưởng Đoàn kiểm tra với các đối tượng được kiểm tra; 
c) Đảm bảo tính khách quan từ việc tổ chức thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra 

đến việc đưa ra kết luận về kết quả kiểm tra; 
d) Được tiến hành trên cơ sờ tuân thủ các yêu cầu về bảo mật theo quy định 

của pháp luật về kiểm toán độc lập, chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề 
nghiệp có liên quan; 

đ) Sau mỗi cuộc kiểm ữa trực tiếp tại từng doanh nghiệp kiểm toán, Đoàn 
kiểm tra phải lập Báo cáo kết quả kiểm tra. Các nội dung đánh giá, kết luận về kết 
quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán phải trên cơ sở xem xét, đánh giá và xét 
đoán chuyên môn của các thành viên tham gia Đoàn kiểm tra và phải được nêu rõ 
ràng ừong Báo cáo kết quả kiểm tra. Kết luận kiểm tra về hạn chế, sai sót của đối 
tượng được kiểm tra phải có đầy đủ bằng chứng thích hợp chứng minh. 

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra trực tiếp 
1. Quyền của đối tượng được kiểm ừa 
a) Thông báo bằng văn bản với cơ quan kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra khi 

có căn cứ cho rằng Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc thành viên Đoàn kiểm ừa vi phạm 
tính độc lập; 

b) Giải trình, kiến nghị với cơ quan kiểm tra về những nội dung còn có ý 
kiến khác nhau trong kết luận kiểm tra của Đoàn kiểm tra. 

2. Nghĩa vụ của đối tượng được kiểm tra 
a) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện công việc 

kiểm tra; 
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b) Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực các tài liệu, thông tin cần 
thiết có liên quan đến nội dung kiểm tra theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 11 
Thông tư này; 

c) Bố trí kiểm toán viên hành nghề và những người có trách nhiệm liên quan 
làm việc với Đoàn kiểm tra; 

d) Trao đổi với Đoàn kiểm tra về tình hình doanh nghiệp và giải trình, cung 
cấp thông tin về các vấn đề Đoàn kiểm tra yêu cầu; 

đ) Ký báo cáo kết quả kiểm tra ngay khi kết thúc cuộc kiểm tra; 
e) Thực hiện kết luận của Đoàn kiểm tra, thực hiện biện pháp khắc phục các 

sai sót, tồn tại được phát hiện trong quá trình kiểm tra. 

Điều 13. Thời hạn kiểm tra trực tiếp 
1. Kiểm tra đinh kỳ: 
a) Kiểm tra ít nhất 3 năm một lần đối với doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối 

tượng được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực 
chứng khoán; 

b) Kiểm tra ít nhất 4 năm một lần đối với doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối 
tượng được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng khác (không 
bao eồm các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiếm toán cho đơn vị có lợi 
ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán); 

c) Kiểm tra ít nhất 5 năm một lần đối với các doanh nghiệp kiểm toán không 
thuộc đối tượng quy đinh tại Điểm a, Điểm b Khoản này; 

d) Trường hợp kết quả kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng dịch vụ kiềm 
toán của doanh nghiệp kiểm toán có ý kiến kết luận chất lượng dịch vụ kiểm toán 
xếp loại 3 "Chất lượng dịch vụ kiêm toán không đạt yêu câu" hoặc xếp loại 4 "Chất 
lượng dịch vụ kiểm toán yếu kém, có sai sót nghiêm trọng" thì doanh nghiệp kiêm 
toán đó sẽ được kiêm tra lại ngay từ 1 đên 2 năm sau đó. 

2. Kiểm tra đột xuất: 
Doanh nghiệp kiểm toán có thể được kiểm tra đột xuất khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: 
a) Có dấu hiệu sai phạm về kết quả dịch vụ kiểm toán hoặc có dẩu hiệu vi 

phạm nghiêm trọng chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan 
trong quá trình hoạt động và cung cấp dịch vụ kiểm toán; 

b) Cung cấp hợp đồng dịch vụ kiểm toán có khả năng dẫn đến rủi ro kiểm 
toán lớn, thay thê cho họp đông dịch vụ kiêm toán do một doanh nghiệp kiêm toán 
khác cung cấp cho cùng một khách hàng mà không có lý do chính đáng; 

c) Có tranh chấp lớn giữa các thành viên góp vốn hoặc biến động lởn về 
kiểm toán viên hành nghề của doanh nghiệp kiểm toán dẫn đến có khả năng ảnh 
hưởng đáng kể đến chất lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán; 
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d) Có thông tin phản ánh, tố giác về hành vi cạnh ừanh không lành mạnh để 
thu hút khách hàng hoặc làm tổn hại đên lợi ích của các doanh nghiệp kiêm toán 
khác. 

3. Doanh nghiệp kiểm toán đã được kiểm tra đột xuất thì có thể không được 
tiếp tục kiểm tra định kỳ ngay ừong năm đó hoặc kiểm tra định kỳ có thể kết hợp 
với kiểm tra đột xuất để xác minh những vấn đề nêu tại Khoản 2 Điểu này. 

Điều 14. Thời gian kiểm tra trực tiếp 
1. Việc kiểm tra trực tiếp đinh kỳ chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các doanh 

nghiệp kiểm toán được thực hiện vào quý III hoặc quý IV hàng năm. Trường hợp 
có sự thay đổi so với thời gian ừên, Bộ Tài chính có thông báo cụ thể. 

2. Thời gian cho một cuộc kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán tối 
đa là 07 ngày làm việc. Khi cần kéo dài thời gian cho một cuộc kiểm tra do vấn đề 
phức tạp, Trưởng Đoàn kiểm tra báo cáo với cơ quan ra quyết định kiểm tra xem 
xét, quyết định. 

Điều 15. Tổ chức Đoàn kiểm tra 
1. Cơ quan kiểm tra phải thành lập Đoàn kiểm tra cho từng cuộc kiểm tra 

trực tiếp tại doanh nghiệp kiểm toán thuộc đổi tượng kiểm soát chất lượng dịch vụ 
kiểm toán của đơn vị mình. 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra bao gồm Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành 
viên. Số lượng thành viên tham gia Đoàn kiểm tra tùy thuộc vào quy mô của cuộc 
kiểm tra. Thành viên Đoàn kiểm tra được huy động từ Bộ Tài chính, ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và các doanh nghiệp kiểm 
toán. 

3. Thành viên Đoàn kiểm tra và Trưởng Đoàn kiểm tra phải có trình độ và 
kinh nghiệm theo quy đinh tại Điều 16 Thông tư này. 

4Ể Thành viên Đoàn kiểm tra và Trưởng Đoàn kiểm ừa không được tham gia 
kiểm tra trực tiếp tại doanh nghiệp kiểm toán khi thuộc một trong các trường hợp 
sau đây: 

a) Là thành viên sáng lập hoặc góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán được 
kiểm tra; 

b) Là thành viên trong Ban Giám đốc của doanh nghiệp kiểm toán được kiểm 

c) Có mối quan hệ lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp đáng kể với đối tượng được 
kiểm tra; 

d) Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột (của mình hoặc của vợ hoặc 
chồng) có mối quan hệ lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp đáng kể với đối tượng được 
kiểm tra hoặc là thành viên Ban Giám đốc của doanh nghiệp kiểm toán được kiểm 
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đ) Đã từng làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra và đã thôi việc 
tại doanh nghiệp đó mà thời gian tính từ thời điểm thôi việc đến thời điểm ra quyết 
định thành lập Đoàn kiểm tra chưa đủ ữòn 24 tháng. 

Điều 16. Tiêu chuẩn thành viên Đoàn kiểm tra và Trưởng Đoàn kiểm tra 
1. Thành viên Đoàn kiểm tra (trừ cán bộ của Bộ Tài chính và ủy ban Chứng 

khoán Nhà nước) phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 
a) Có chứng chi kiểm toán viên và có tối thiểu 36 tháng kinh nghiệm thực tế 

hành nghề kiểm toán hoặc đã có 3 năm kinh nghiêm tham gia Đoàn kiểm tra chất 
lượng dịch vụ kiểm toán kể từ khi được cấp chứng chỉ kiểm toán viên tính đến thời 
điểm thành lập Đoàn kiểm tra. Doanh nghiệp kiểm toán cử kiểm toán viên hành 
nghề tham gia Đoàn kiểm tra phải có kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiêm toán 
đạt yêu cầu trờ lên trong lần kiểm tra gần nhất; 

Trường họp kiểm tra tại các doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm 
toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thì thành viên tham gia Đoàn kiểm tra phải là 
người đã hoặc đang là thành viên Ban giám đổc doanh nghiệp kiểm toán phụ trách 
tổng thể hợp đồng dịch vụ hoặc người có trình độ tương đương, có thời gian thực tế 
hành nghề kiểm toán hoặc soát xét chất lượng kiểm toán cho đon vị có lợi ích công 
chúng tối thiểu 24 tháng kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận được 
kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đến thời điêm thành lập Đoàn kiểm tra; 

b) Có hiểu biết về chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên 
quan áp dụng cho loại dịch vụ được kiểm tra và có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh 
vực, ngành nghề liên quan đến các hợp đồng dịch vụ mà mình kiểm tra; 

c) Có đạo đức nghề nghiệp, độc lập, trung thực, khách quan, có tinh thần 
trách nhiệm cao; 

d) Đã hoàn thành khoá tập huấn về quy trình, thủ tục, nghiệp vụ kiểm tra do 
cơ quan kiểm tra tổ chức, trong đó thời lượng tập huấn bắt buộc là 16 giờ đối với 
thành viên lần đầu tham gia Đoàn kiểm tra và 8 giờ đối với thành viên đã có kinh 
nghiệm tham gia Đoàn kiểm tra các năm trước; số giờ tập huấn được tính vào số 
giờ cập nhật kiến thức bắt buộc hàng năm của kiểm toán viên hành nghề; 

đ) Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán 
độc lập, chứng khoán hoặc kỳ luật của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán trong 
thời hạn 03 năm gần nhất tính đến thời điểm thành lập Đoàn kiểm tra. 

2. Trưởng Đoàn kiểm tra do cơ quan kiểm tra bố trí phù hợp với từng cuộc 
kiểm ừa. 

Điều 17ẳ Quyền và nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra 
1. Quyền của thành viên Đoàn kiểm tra: 
a) Yêu cầu đối tượng được kiểm tra cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu, thông 

tin, bố trí thời gian làm việc và giải trình về những vấn đề thuộc phạm vi kiểm tra 
được phân công; 
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b) Kiểm tra, đối chiếu, xác minh các thông tin có liên quan ở trong và ngoài 
doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra theo phân 
công của Trưởng Đoàn kiểm tra; 

c) Đưa ra các kết luận, kiến nghị trong phạm vi được phân công kiểm tra; 
d) Bảo lưu ý kiến của mình về kết quả kiểm tra trong trường hợp các ý kiến 

này khác với các kết luận, kiến nghị trong Báo cáo kết quả kiểm tra; 
đ) Lập Biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền quy định của pháp luật 

về xử phạt vi phạm hành chính. 
2. Nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra: 
a) Ký cam kết bằng văn bản về tính độc lập và bảo mật thông tin với đối 

tượng được kiểm tra theo quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 
này đồng thòi phải đảm bảo tuân thủ các cam kết đó; 

b) Từ chổi thực hiện kiểm tra nếu xét thấy không đảm bảo tính độc lập, 
không đủ năng lực chuyên môn, không đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 
Điều 16 Thông tư này; 

c) Thực hiện công việc theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra một cách 
chính trực, khách quan, trung thực, vô tư, duy trì sự thận trọng nghề nghiệp; 

d) Thu thập đầy đủ bàng chứng thích hợp để làm cơ sở hình thành kết luận 
kiểm tra về nội dung công việc theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra. Báo cáo 
kịp thời với Trưởng Đoàn kiểm tra về các tồn tại, sai sót phát hiện qua kiểm tra; 

đ) Không được chuyển giao nhiệm vụ cho người khác khi chưa được sự đồng 
ý của Trưởng Đoàn kiểm tra; 

e) Tham gia các cuộc họp giữa Đoàn kiểm tra với đối tượng được kiểm tra về 
các vấn đề liên quan đến nội dung thuộc phạm vi được phân công kiểm tra; 

g) Ký Báo cáo kết quả kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan đến công 
việc đã thực hiện theo phân công của Trưởng Đoàn kiểm tra; 

h) Không được tiết lộ thông tin về hồ sơ, tài liệu kiểm tra trừ trường hợp theo 
quy đinh của pháp luật; 

i) Tuân thủ các quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tại 
Thông tư này. 

Điều 18ể Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiểm tra 
1. Quyền của Trưởng Đoàn kiểm tra: 
Ngoài các quyền của thành viên Đoàn kiểm tra quy định tại Khoản 1 Điều 17 

Thông tư này, Trường Đoàn kiểm tra còn có các quyển sau: 
a) Phân công nhiệm vụ và điều phối công việc cho các thành viên Đoàn kiểm 

tra để thực hiện kế hoạch kiểm tra; 
b) Yêu cầu đối tượng được kiểm tra bố trí nhân sự phối họp làm việc theo kế 

hoạch kiểm tra; 
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c) Được kiến nghị với cơ quan kiểm tra về việc xử lý các sai phạm phát hiện 
qua kiểm tra. 

2. Nghĩa vụ của Trưởng Đoàn kiểm tra: 
Ngoài các nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra quy định tại Khoản 2 Điều 

17 Thông tư này, Trưởng Đoàn kiểm tra còn có các nghĩa vụ sau: 
a) Tổ chức cuộc kiểm tra cho phù hợp với đổi tượng đuợc kiểm tra; 
b) Chi đạo việc thu thập, kiểm tra, soát xét và xử lý tất cả các tài liệu liên 

quan, đảm bảo thu thập và lưu giữ đầy đủ bằng chứng thích họp về các công việc 
Đoàn kiểm tra đã thực hiện làm cơ sờ đưa ra kết luận kiểm tra; 

c) Giám sát việc thực hiện công việc được phân công của các thành viên 
Đoàn kiểm tra, làm đầu mối trao đổi các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm tra 
với đối tượng được kiểm tra; 

d) Báo cáo kịp thời với cơ quan kiểm tra khi có thông báo của doanh nghiệp 
kiểm toán được kiểm tra về việc Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc thành viên Đoàn kiếm 
tra vi phạm tính độc lập hoặc khi có bất đồng giữa thành viên Đoàn kiểm tra với 
đối tượng được kiểm tra trong thời gian kiểm tra hoặc báo cáo khi có yêu cầu từ cơ 
quan kiểm tra; 

đ) Lập, ký Báo cáo kết quả kiểm tra và chịu trách nhiệm tổng thể về tính 
trung thực, khách quan của kết quả kiểm tra. 

Điều 19. Quy trình kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán 
1. Quy trĩnh kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng dịch vụ kiểm toán gồm 4 

giai đoạn: 
a) Giai đoạn chuẩn bị kiểm tra; 
b) Giai đoạn thực hiện kiểm tra; 
c) Giai đoạn kết thúc kiểm tra; 
d) Giai đoạn sau kiểm tra. 
Quy trình kiểm tra trực tiếp đinh kỳ chất lượng dịch vụ kiểm toán được quy 

định cụ thể tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 
2. Đối với các cuộc kiểm tra đột xuất chất lượng dịch vụ kiểm toán tại các 

doanh nghiệp kiểm toán quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông tư này được vận 
dụng quy trình kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán quy định tại Phụ lục số 01 
ban hành kèm theo Thông tư này cho phù họp với mục đích, yêu cầu từng cuộc 
kiểm tra. 

Điều 20. Tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp 
1. Cơ quan kiểm tra chịu trách nhiệm xây dựng, ban hành và cập nhật các tài 

liệu hướng dẫn kiểm tra để phục vụ cho việc kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ 
kiểm toán tại các doanh nghiệp kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của đơn vị 
mình. 
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2ề Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán phối hcrp với cơ quan kiểm tra xây 
dựng, ban hành và cập nhật các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng 
dịch vụ kiểm toán. 

Điều 21. Lựa chọn chi nhánh và họp đồng dịch vụ để kiểm tra trực tiếp 
1. Lựa chọn chi nhánh để kiểm tra 
Việc kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán thường được thực hiện 

tại trụ sở chính của doanh nghiệp kiểm toán. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp 
kiểm toán có nhiều chi nhánh, việc kiểm tra có thể thực hiện đối với một sô chi 
nhánh theo lựa chọn của Đoàn kiểm tra. 

Việc lựa chọn chi nhánh được kiểm tra phải đáp ứng mục tiêu là Đoàn kiểm 
tra có đủ cơ sở hợp lý để kết luận rằng liệu các chính sách và thủ tục kiểm soát chất 
lượng dịch vụ kiểm toán có được doanh nghiệp kiểm toán xây dựng, phổ biến và 
thực hiện thống nhất trong toàn doanh nghiệp hay không. 

Việc lựa chọn chi nhánh để kiểm tra được quy định cụ thể trong các tài liệu 
hướng dẫn kiểm tra trực tiếp chất lượng dịch vụ kiểm toán do cơ quan kiểm tra ban 
hành. 

2. Lựa chọn hồ sơ về các họp đồng dịch vụ để kiểm tra 
a) Việc lựa chọn các hồ sơ hợp đồng dịch vụ kiểm toán để kiểm tra phải đáp 

ứng mục tiêu là Đoàn kiểm tra có đủ cơ sở hợp lý để kết luận về chất lượng dịch vụ 
kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra; 

b) Hồ sơ về các hợp đồng dịch vụ được lựa chọn để kiểm tra phải bao gồm 
các dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét và các dịch vụ đảm bảo khác của doanh 
nghiệp kiểm toán được kiểm tra, trong đó tập trung vào các hợp đồng có mức độ rủi 
ro cao. Các yếu tố để đánh giá mức độ rủi ro của hợp đồng bao gồm: Quy mô, lĩnh 
vực, ngành nghề; mức độ đảm bảo của dịch vụ (kiểm toán, soát xét báo cáo tài 
chính, thông tin tài chính và các dịch vụ đảm bảo khác); nhóm thực hiện; các tranh 
chấp, kiện tụng; khách hàng được cung cấp nhiều loại dịch vụ cùng kỳ; khách hàng 
có phí dịch vụ lớn; khách hàng có giá phí dịch vụ quá cao hoặc quá thấp hoặc 
không phù họp với quy mô; các rủi ro liên quan đến khách hàng và khách hàng đặc 
biệt; kết quả kiểm tra trước đây và các họp đồng năm đầu tiên; các hợp đồng có báo 
cáo kiểm toán quá nhanh hoặc quá chậm so với kỳ kế toán năm; 

c) Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra phải cung cấp danh sách khách 
hàng theo từng loại họp đồng kiểm toán, hợp đồng soát xét báo cáo tài chính, thông 
tin tài chính, họp đồng dịch vụ đảm bảo khác. Hồ sơ về các hợp đồng dịch vụ được 
lựa chọn để kiểm tra phải chi tiết: 

cl) Theo lĩnh vực hoạt động của khách hàng (như sản xuất, thương mại, 
ngân hàng, bảo hiểm); 
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c2) Theo loại hình doanh nghiệp, tổ chức và qui mô của khách hàng (Công ty 
cổ phần; công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, họp tác xã, đơn 
vị hành chính sự nghiệp, tổ chức đoàn thể xã hội, dự án quổc tế và tố chức khác); 

c3) Theo hình thức sở hữu vốn của khách hàng (Doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khác); 

c4) Khách hàng là đơn vị có lợi ích công chúng và các doanh nghiệp, tổ chức 
khác; 

c5) Kiểm toán viên hành nghề chịu trách nhiệm ký báo cáo kiểm toán, báo 
cáo dịch vụ soát xét hoặc báo cáo dịch vụ đảm bảo khác. 

d) Đoàn kiểm tra có thế chọn một trong số các hồ sơ hợp đồng dịch vụ mà 
doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra đánh giá là chất lượng tốt. Ngoài các hô sơ 
họp đồng dịch vụ được lựa chọn đe kiểm tra đầy đù theo các yêu cẩu kiêm tra, đoàn 
kiểm tra có thể chọn một số hồ sơ về họp đông dịch vụ để kiêm tra các vân đê có 
nghi vấn; 

đ) Trong một cuộc kiểm tra đinh kỳ, ít nhất phải có 3 hồ sơ về các họp đồng 
dịch vụ được lựa chọn để kiểm tra. Mồi hồ sơ về hợp đồng dịch vụ được lựa chọn 
để kiểm tra, doanh nghiệp kiểm toán phải cung cấp các tài liệu có liên quan như 
báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo kiểm toán, hợp đồng dịch vụ theo quy 
đinh của chuẩn mực nghề nghiệp, pháp luật và các quy định có liên quan; 

e) Các hồ sơ hợp đồng dịch vụ được lựa chọn để kiểm tra chỉ được thông báo 
cho doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra trong buổi đầu thực hiện kiểm tra. 
Trong thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra có quyền chọn để kiểm tra bất kỳ hồ sơ về 
hợp đồng dịch vụ nào mà không phải thông báo trước cho doanh nghiệp kiểm toán 
được kiểm tra. Hồ sơ về các họp đồng dịch vụ được lựa chọn phài thuộc phạm vi 
kiểm tra. 

Điều 22ẵ Kết luân kiểm tra 
1. Tuỳ theo mức độ tuân thủ chuẩn mực nehề nghiệp, pháp luật và các quy 

định có liên quan thê hiện trong từng hồ sơ về hợp đồng dịch vụ kiểm toán và tổng 
hợp chung toàn doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra theo kết quả xếp loại của 
phần kiểm tra hệ thống, phần kiểm tra kỹ thuật và xét đoán chuyên môn, Đoàn 
kiểm tra phải đưa ra các kết luận như sau: 

a) Kết luận về kết quả kiểm tra hệ thống phải được đánh giá theo một trong 4 
loại ý kiến nhận xét sau đây: 

al) Loại 1: Hệ thổng kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt; 
a2) Loại 2: Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu; 
a3) Loại 3: Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán không đạt yêu 

cầu; 
a4) Loại 4: Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán yếu kém, có sai 

sót nghiêm trọng. 
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b) Kết luận về kết quả kiểm tra kỹ thuật phải được đánh giá theo một trong 4 
loại ý kiến nhận xét sau đây: 

bl) Loại 1: Chất lượng hồ sơ kiểm toán tốt; 
b2) Loại 2: Chất lượng hồ sơ kiểm toán đạt yêu cầu; 
b3) Loại 3: Chất lượng hồ sơ kiểm toán không đạt yêu cầu; 
b4) Loại 4: Chất lượng hồ sơ kiểm toán yếu kém, có sai sót nghiêm trọng. 
c) Kết luận chung về kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán của 

doanh nghiệp kiểm toán phải được đánh giá theo một trong 4 loại ý kiến nhận xét 
sau đây: 

cl) Loại 1: Chất lượng dịch vụ kiểm toán tốt; 
c2) Loại 2: Chất lượng dịch vụ kiểm toán đạt yêu cầu; 
c3) Loại 3: Chất lượng dịch vụ kiểm toán không đạt yêu cầu; 
c4) Loại 4: Chất lượng dịch vụ kiểm toán yếu kém, có sai sót nghiêm trọng. 
2Ể Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra không cung cấp đầy 

đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm ưa thì kết quả kiểm tra chất 
lượng dịch vụ kiểm toán của doanh nghiệp kiểm toán chỉ được đánh giá loại 3 hoặc 
loại 4 theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

3. Kết luận về kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán không cung cấp 
cho doanh nghiệp kiểm toán bất kỳ sự đảm bảo nào về hệ thống kiểm soát chất 
lượng dịch vụ kiểm toán và chất lượng từng hợp đồng dịch vụ được kiểm tra của 
doanh nghiệp kiểm toán. 

4. Cơ quan kiểm tra có ừách nhiệm ban hành và cập nhật bộ tiêu chí đánh giá 
và xếp loại kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán áp dụng cho các doanh nghiệp 
kiểm toán thuộc đối tượng kiểm tra của đơn vị mình. 

Điều 23. Xử lý những vấn đề có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra 
1. Khi có những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về kết quả kiểm tra, trường 

hợp cần thiết, cơ quan kiểm tra có thể xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia hoặc 
thành lập Hội đồng chuyên môn để xem xét lại kết quả kiểm tra. 

2. Hội đồng chuyên môn bao gồm đại diện Bộ Tài chính hoặc ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, đại diện Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán và kiểm toán viên 
hành nghề huy động từ doanh nghiệp kiểm toán. Chủ tịch Hội đồng chuyên môn 
phải là Lãnh đạo cấp Vụ của Bộ Tài chính hoặc Lãnh đạo ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước. Kiểm toán viên hành nghề huy động từ doanh nghiệp kiểm toán phải có 
kinh nghiệm tương đương với thành viên Ban Giám đốc phụ trách tổng thể hợp 
đồng dịch vụ. Thành viên Hội đồng chuyên môn phải đảm bảo tính độc lập với đối 
tượng được kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm ứa và thành viên Đoàn kiểm tra có liên 
quan. 
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3ẻ Doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra được quyền giải trình và cung cấp 
các thông tin cần thiết, làm cơ sờ cho Hội đồng chuyên môn đưa ra kết luận chính 
thức về kết quả kiểm tra. 

4. Căn cứ vào các tài liệu do Đoàn kiểm tra và doanh nghiệp kiểm toán được 
kiểm tra cung cấp, các thành viên của Hội đồng chuyên môn xem xét, thảo luận và 
đánh giá để đưa ra kết luận về từng vấn đề còn có ý kiến khác nhau. 

Điều 24. Xử lý sau kiểm tra 
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký Báo cáo kết quả kiểm tra, các doanh 

nghiệp kiểm toán được kiểm tra phải gửi Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót và 
thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra cho cơ quan kiểm tra. Trường hợp doanh 
nghiệp kiểm toán được kiểm tra là hội viên của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán, 
Báo cáo giải pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm tra phải 
được đồng thời gừi cho Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. 

Báo cáo giài pháp khắc phục sai sót và thực hiện kiến nghị của Đoàn kiểm 
tra là tài liệu tham chiếu khi kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán lần sau. 

2. Cơ quan kiểm tra có trách nhiệm lập Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra và 
Báo cáo tổng hợp các sai phạm phát hiện qua kiểm tra trực tiếp định kỳ chất lượng 
dịch vụ kiểm toán của các đối tượng do đơn vị mình trực tiếp kiểm tra. 

Mầu Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra và Báo cáo tổng họp các sai phạm phát 
hiện qua kiểm tra được quy đinh cụ thể trong các tài liệu hướng dẫn kiểm tra trực tiếp 
chất lượng địch vụ kiểm toán. 

Điều 25. Hồ sơ kiểm tra 
1. Hồ sơ kiểm tra bao gồm: Danh sách doanh nghiệp kiểm toán được kiểm 

tra; Danh sách thành viên Đoàn kiểm tra; Quyết định kiểm tra; Các hồ sơ do Đoàn 
kiểm tra cung cấp; Quyết định thành lập Hội đồng chuyên môn; Quyết định xử lý 
sau kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan. 

2ẽ Đoàn kiểm tra phải lưu vào hồ sơ kiểm tra đầy đủ các thồnệ tin và bằng 
chứng thích họp làm cơ sở cho việc hình thành kết luận kiểm tra về từng doanh 
nghiệp kiểm toán được kiểm tra gồm Báo cáo kết quả kiểm tra, Biên bản vi phạm 
hành chính (nếu có), các Bảng đánh giá hệ thống kiém soát chất lượng dịch vụ 
kiểm toán và Bảng đánh giá từng hồ sơ về hợp đồng dịch vụ được lựa chọn để kiêm 
tra, các tài liệu làm việc do Đoàn kiểm tra lập, các tài liệu do đối tượng được kiểm 
tra cung cấp và các tài liệu liên quan khác. 

Trưởng Đoàn kiểm tra phải bàn giao toàn bộ hồ sơ kiểm tra cho cơ quan 
kiểm tra ngay khi kết thúc cuộc kiểm tra tại từng doanh nghiệp kiểm toánề 

3. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra 
Cơ quan kiểm tra phải có trách nhiệm đưa hồ sơ kiểm tra nhận bàn giao từ 

Trường Đoàn kiểm tra vào lưu trữ. Thời hạn lưu trữ hồ sơ kiểm tra thực hiện theo 
quy đinh của pháp luật đối với việc lưu trữ tài liệu của các cơ quan nhà nước. 
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Mục 3 
XỬ LỶ SAI PHẠM VẺ KIỀM TRA CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ KIỂM TOÁN 

Điều 26. Xử lý sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán 
1 ế Đối với doanh nghiệp kiểm toán 
Doanh nghiệp kiểm toán có sai phạm nghiêm trọng về chuyên môn hoặc vi 

phạm chuẩn mực nghề nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 27 Luật 
kiểm toán độc lập sẽ bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kiểm toán trong thời gian từ 03 
đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực khi thuộc một trong các 
trường hợp sau: 

a) Có kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán xếp loại 3 "Chất lượng 
dịch vụ kiểm toán không đạt yêu cầu" qua hai lần kiểm tra liên tiếp; 

b) Có kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán xếp loại 4 "Chất lượng 
dịch vụ kiểm toán yếu kém, có sai sót nghiêm trọng". 

2. Đối với kiểm toán viên hành nghề 
Kiểm toán viên hành nghề có sai phạm về chất lượng dịch vụ kiểm toán sẽ bị 

xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
kiểm toán độc lập. 

Điều 27. Xử lý vi phạm của thành viên Đoàn kiểm tra 
1. Trưởng Đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra không được tham gia 

Đoàn kiểm tra ngay khi hành vi vi phạm bị phát hiện khi thuộc một ừong các 
trường họp sau: 

a) Có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp hoặc trái với quy định cùa pháp 
luật ừong quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp kiểm toán; 

b) Không tuân thủ các nghĩa vụ của thành viên Đoàn kiểm tra và Trưởng 
Đoàn kiểm tra quy đinh tại Khoản 2 Điều 17 và Khoản 2 Điều 18 Thông tư này; 

2. Trưởng Đoàn kiểm tra và thành viên Đoàn kiểm tra vi phạm quy định tại 
Khoản 1 Điều này tùy theo mức độ vi phạm có thể bị cơ quan, tổ chức quản lý cán 
bộ ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Mục 4 
CÔNG KHAI KÉT QUẢ 

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ KIỂM TOÁN 

Điều 28. Công khai kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán 
Báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán được công khai trong 

phạm vi doanh nghiệp kiểm toán được kiểm tra và được tổng hợp trong Báo cáo 
tổng hợp kết quả kiểm tra. Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra hàng năm sẽ được 
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công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước và Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. 

Chương m 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 29. Tổ chức thưc hiên • ề 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hànhẽ 

2. Các nội dung liên quan đến kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán trong 
doanh nghiệp kiểm toán theo quy đinh tại Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế 
toán, kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 32/2007/QĐ-BTC ngày 
15/5/2007 của Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành. 

3. Vụ trưởng Vụ Chế độ kể toán và kiểm toán, Chủ tịch ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội kiêm toán viên hành nghê 
Việt Nam, doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính để nghiên cứu, giải quyểtễ/. Ị<£ 
Noi nhận: 

- Vãn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 

- Vàn phòng Chù tịch nước; 

- Văn phòng TW và các ban của Đảng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; 

- Toà án Nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 

- Sở Tài chính, Cục Thuế các tinh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam; 

- Các công ty kiểm toán; 
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Website Bộ Tài chính; 

- Công báo; 

- Lưu: VT, Vụ CĐKT. 5 00 

KTệ Bộ TRƯỞNG 
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