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CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH HỘI
v ề  việc áp dụng một số giải pháp cấp bách, 

thực hiện các Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tưóng Chính phủ nhằm tăng cưòng phòng 
chống dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp, khó lường trên 
phạm vi toàn cầu, số lượng người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu hiệu 
dừng lại. Tình hình dịch bệnh ở nước ta được xác định bước vào giai đoạn cao 
điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để kiềm chế, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó 
vói dịch bệnh trên toàn quốc, bảo vệ tốt nhất sức khoẻ, tính mạng của nhân dân, 
Tống Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn dãn chung sức chống dịch; Thủ tướng 
Chính phủ ban hành các chỉ thị: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 “về quyết 
liệt thực hiện cao điểm phòng, chống dịch C o v id - 1 9 Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 31/3/2020 “về  thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
C o v id -1 9 ngày 03/04/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban 
hành văn bản số 2601/VPCP-KGVX “ về vỉêc thưc hiên Chỉ thi số 16/CT-TTg về 
phòng chống dịch Covid-19”. Cùng với đó là các chỉ đạo, hướng dẫn của chính 
quyền địa phương, cơ quan, đơn v ị...

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng, chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các văn bản nêu trên, 
Hội Ke toán và Kiểm toán Việt Nam, tổ chức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán sẽ 
hoạt động hạn chê trong thời gian cao điểm phòng chống dịch. Chủ tịch Hội yêu 
câu các Hội thành viên, các Hội viên thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định 
sau đây:

1. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ phương tiện, vật 
tư cần thiết phục vụ phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ.
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2. Mọi hội viên thực hiện triệt để khai báo y  tế; tuân thủ các biện pháp hạn chê 
di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp theo đúng quy định tại các chỉ thị của Thủ tướng Chính 
phủ (Chỉ thị số 15 và Chỉ thị số 16) và các quy định, các biện pháp phòng chống 
dịch theo chỉ đạo của chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị.

3. Văn phòng TW Hội phân công lãnh đạo và cán bộ văn phòng luân phiên 
làm việc (làm việc trực tiếp tại cơ quan hoặc làm việc trực tuyến tại nhà); các cán 
bộ còn lại được làm việc tại nhà. Người được phân công làm việc có the làm việc 
trực tuyến tại nhà nhưng không để ách tắc công việc chung của Hội cũng như 
công việc thuộc chức năng của bộ phận. Đảm bảo các văn bản đi và đến được 
phát hành một cách cập nhật, kịp thời. Các thông tin có liên quan đến hoạt động 
Hội phải được chuyên đến lãnh đạo Hội và được xử lý kịp thời. Các bộ phận chủ 
động triển khai các công việc theo kế hoạch. Nếu có vướng mắc báo cáo ngay cho 
Chủ tịch Hội (qua điện thoại, email.)

Các Hội thành viên thương xuyên giữ liên hệ với hội viên, chủ động triển 
khai các hoạt động theo phương thức phù họp và duy trì thông tin với Văn phòng

4. Các ủy viên thường vụ và ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, chủ 
động, sáng tạo triển khai các hoạt động theo chức trách và nhiệm vụ của từng ủy 
viên. Giữ liên hệ thường xuyên với Văn phòng TW Hội và thường trực Lãnh đạo

5. Trung tâm tư vấn, nghiên cứu khoa học và đào tạo chủ động triển khai các 
hoạt động, xây dựng đề án trình Bộ trưởng cho phép tổ chức các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng theo phương thức trực tuyến. Chủ động triển khai ngay sau khi được 
Bộ trưởng phê duyệt. Tố chức xây dựng Đe án đào tạo theo các chứng chỉ nghề 
nghiệp, sớm đưa ra thảo luận trên Online trong phạm vị BCH Hội.

6. Tạp chí Ke toán và Kiểm toán, tổ chức làm việc bình thường tại nhà, đảm 
bảo các số Tạp chí được phát hành đầy đủ, đúng kỳ hạn. Có biện pháp giữ liên hệ 
với các cộng tác viên và phát triển cộng tác viên.

7. Chỉ hội Ke toán hành nghề Việt Nam (VICA), các công ty dịch vụ kế toán 
và các kế toán viên hành nghề chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng 
chống dịch Covid 19 trong quá trình điều hành và cung cấp dịch vụ, đảm bảo 
cung cấp dịch vụ có chất lượng, kịp thời cho khách hàng, cần  sáng tạo, linh hoạt 
để thực hiện dịch vụ trong quá trình tiếp nhận yêu cầu, tiếp nhận tài liệu thông tin,

TW Hội.

Hội.
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thực hiện và truyền tải kết quả dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng. Nâng cao 
trách nhiệm nghề nghiệp trong việc hỗ trợ khách hàng, duy trì mối quan hệ với 
khách hàng. Tranh thủ thời gian dịch bênh, sáng tạo các hình thức, phương thức 
để bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực kỹ năng cho kế 
toán viên. Chi hội Ke toán hành nghề Việt Nam thường xuyên thông tin cho hội 
viên các kiến thức mới, chính sách chế độ tài chính, kế toán mới, động viên các 
công ty dịch vụ quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên trong 
mùa dịch. Chuân bị sẵn sàng các điều kiện cho hoạt động ngay sau khi nhà nước 
nới lỏng các hạn chế.

Lãnh đạo Chi hội sớm xây dựng đề án và tờ trình Bộ Tài chính về việc tổ chức 
đào tạo cập nhật kiến thức cho hội viên theo phương thức giảng dạy trực tuyến. 
Khẩn trương xác định các chuyên đề, mời giảng viên, tổ chức các lớp tập huấn 
trực tuyến cập nhật kiến thức ngay từ tháng 4-2020, đảm bảo đủ 40h/năm cho các 
kế toán viên hành nghề theo quy định.

8. Hội tạm dừng các cuộc họp, hội thảo, hoãn tổ chức Đại hội Câu lạc bộ kế 
toán trưởng toàn quốc, Đại hội Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) 
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường 
trên phạm vi toàn cầu, số lượng người mắc, tử vong tăng nhanh và chưa có dấu 
hiệu dừng lại.

Tình hình dịch bệnh ở nước ta được xác định bước vào giai đoạn cao 
điểm có ý nghĩa quyết định trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Các đơn vị 
trực thuộc Văn phòng TW Hội, các Hội thành viên và Hội viên thực hiện nghiêm 
túc chương trình hành động của Chính phủ trong đợt cao điểm phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 và các giải pháp nêu tại Chỉ thị này./.

Nơi nhân:
- Các Hội thành viên
- ủ y  viên BCH
- Bộ Tài chính (để báo cáo)
- CT, PCT VAA
- Lưu VP
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