
Xác định sẽ việc
tham dự kì thi

CPA

Tham khảo thông báo
về kì thi CPA của Bộ

Tài Chính ( thường sẽ
được thông báo trước
kì thi khoảng 2 tháng )

Xem xét điều
kiện tham dự

Nếu đủ điều kiện

Làm hồ sơ tham dự ( lưu ý
thời hạn nộp hồ sơ, thường

thời gian nhận hồ sơ sẽ
diễn ra trong 1 tuần )

Xem thông báo về danh sách,
địa điểm thi của Bộ Tài Chính
công bố. Lưu ý kĩ địa điểm thi

tránh nhầm lẫn.

Đến ngày dự
thi thì đến địa
điểm thi xem

SBD và số
phòng

Tham dự
kì thi

Nếu nhận được phiếu điểm

Đỗ ( Đối với CC kế toán
viên đạt 25 điểm trở lên
và không có môn nào

dưới 5 điểm, đối với cc
Kiểm toán viên thì đạt 38

điểm trở lên trừ môn
ngoại ngữ, không có môn

nào dưới 5 điểm )

Tham khảo thông
báo nhận chứng

chỉ từ Bộ Tài
Chính

Đến Bộ tài Chính và nhận
chứng chỉ hành nghề Kế

toán - Kiểm toán

Không đỗ

Giữ phiếu điểm để
năm sau có thể tham
dự những môn chưa

đạt.

Tham dự kì thi năm sau để đạt những
môn mình bị trượt ( Dưới 5 điểm ) hoặc
không có môn nào dưới 5 điểm nhưng

tổng điểm không đủ 25 điểm ( đối với Kế
toán viên ) và 38 điểm ( trừ môn ngoại

ngữ với Kiểm toán viên )

Nếu thất lạc

Làm giấy xin
cấp lại phiếu

điểm

Nếu không đủ điều kiện ( VD
như chưa đủ năm kinh nghiệm,

chưa đủ bằng cấp...)

Bổ sung thêm điều kiện theo yêu
cầu của Bộ tài chính đối với thí

sinh tham dự kì thi chứng chỉ hành
nghề Kế toán - Kiểm toán và cân
nhắc tham dự khi đủ điều kiện


