
                                                                                              
                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Đổi mới phương pháp đào tạo, cập nhật giáo trình kế toán phù hợp  

với yêu cầu cải cách tại các trường Đại học, Cao đẳng 

Thời gian: 8h30-16h30 ngày 29 tháng 6 năm 2017 (Thứ Năm) 

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng 

 

- Phiên buổi sáng: Hội thảo tập trung nghe định hướng cải cách kế toán, yêu cầu của xã hội 
đối với nguồn nhân lực kế toán, kiểm toán; 

- Phiên buổi chiều: Các trường thảo luận nhằm tìm ra phương pháp đào tạo phù hợp đáp 
ứng định hướng cải cách về kế toán và yêu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực kế toán, 
kiểm toán 

 

Thời gian Nội dung Người trình bày 

08:00 - 08:30 Đón tiếp đại biểu  

08:30 - 08:40 Phát biểu Khai mạc   Lãnh đạo Vụ CĐKT, BTC 

08:40 - 08:45 
Phát biểu chào mừng của LĐ 
Trường ĐH Kinh tế -ĐHĐN 

PGS.TS. Nguyễn Mạnh Toàn, 

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế 

08:45 - 09:15 
Lộ trình cải cách kế toán và yêu 
cầu về nguồn nhân lực  

Lãnh đạo Vụ CĐKT, BTC 

09:15-09:30 
Đánh giá của Ngân hàng thế 
giới về nguồn nhân lực kế toán 
tại Việt Nam 

Đại diện World Bank 

09:30 - 10:15 

Yêu cầu của doanh nghiệp về 
nguồn nhân lực kế toán 3-5 năm 
tới: đai diện khối dịch vụ kế 
toán kiểm toán, dịch vụ tài 
chính và sản xuất thương mại 

- Ông Phan Xuân Vạn, Tổng giám 
đốc công ty kiểm toán AAC 

- Ông Chung Thành Tiến – Giám 
đốc công ty dịch vụ kế toán Đồng 
Hưng; 

- Đại diện công ty lọc hóa dầu Bình 
Sơn 

 

10:15 - 10:30 Nghỉ giải lao  



                                                                                              
                                                                 

 

 

 

10:30 - 10:45 
Yêu cầu của doanh nghiệp về 
nguồn nhân lực kế toán 

- Ông Nguyên Văn Cường – Kế 
toán trưởng Tổng công ty cổ phần 
dệt may Hòa Thọ 

 

10:45-11.00 

Vai trò của tổ chức nghề nghiệp 
trong nâng cao chất lượng nhân 
lực kế toán kiểm toán 

Đại diện ICAEW 

11:00 - 11:30 

Thảo luận:  

- Lộ trình, nội dung cải cách kế 
toán 

- Yêu cầu từ phía doanh nghiệp 
và chia sẻ từ Hội nghề nghiệp 

- Sự sẵn sàng của trường Đại 
học 

Điều hành: LĐ Vụ CĐKT, BTC 
 
Đại biểu thảo luận: các đại biểu 
đã trình bày trên đây  

11:30 - 13:30 Ăn trưa Căn tin Trường ĐH Kinh tế 

13:30 - 15:30 

Quan điểm và kế hoạch từ các 
trường Đại học: Đại diện các 
trường ĐH Việt Nam,  ĐH quốc 
tế và cơ sở đào tạo chứng chỉ 
nghề nghiệp quốc tế  

- PGS.TS. Nguyễn Công Phương – 
Phó trưởng Khoa Kế toán - ĐH 
Kinh tế - ĐH Đà Nẵng; 

- TS Trần Thị Cẩm Thanh – 
Trưởng khoa Kinh tế Kế toán – Đại 
học Quy Nhơn; 

- TS Phan Thị Dung – Trưởng khoa 
kế toán - Đại học Nha Trang 

 

 

15:30 - 15:45 Nghỉ giải lao  

Thời gian Nội dung Người trình bày 

15:45 - 16:30 

Thảo luận:  

- Đổi mới chương trình, phương 
pháp đào tạo kế toán kiểm toán  

- Đổi mới đào tạo giảng viên và 
quản trị chương trình đào tạo 

- Quan hệ đối tác ĐH, DN, Hiệp 
hội đảm bảo cơ hội việc làm 
cho sinh viên 

Điều hành: LĐ Vụ CĐKT, BTC 
 
Đại biểu thảo luận: các đại biểu 
đã trình bày trên đây  

16:30  Phát biểu Bế mạc LĐ Vụ CĐKT, BTC 

 



                                                                                              
                                                                 

 

 

 

 


