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Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu,  
bên cạnh các chứng chỉ chuyên môn của các 
Hiệp hội quốc tế (ACCA, CPA Australia, 
CFA,…), có một “Thước đo Chuẩn mực” 
chung để đánh giá Năng lực và Kỹ năng thực 
tiễn của đội ngũ nhân sự Tài chính - Kế toán 
doanh nghiệp là nhu cầu bức thiết.

HOÀN CẢNH RA ĐỜI 
FASS GLOBAL

Năm 2010, giải pháp về “Thước đo chuyên
môn chuẩn: FASS GLOBAL”  được các quốc 
gia thành viên của Hiệp hội Quốc tế các Nhà 
quản trị Tài chính cấp cao (IAFEI) đồng thuận 
hợp tác triển khai.

Đến 3/2021
~ 70.000 người            

tham dự sát hạch





MỤC TIÊU CỦA 
FASS GLOBAL

• Thiết lập Thước đo chuyên môn thống
nhất để đánh giá năng lực và kỹ năng 
thực tiễn được thừa nhận rộng rãi trên
phạm vi toàn cầu dành cho đội ngũ Tài
chính – Kế toán chuyên nghiệp.

• Xây dựng nền tảng chung cho mục tiêu
phát triển đội ngũ Tài chính - Kế toán
chuyên nghiệp tại khu vực và đẩy mạnh
luân chuyển nguồn nhân lực giữa các
quốc gia châu Á, sau đó là toàn cầu.

• Giúp doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình
nghiệp vụ Tài chính – Kế toán, nhất là đối
với doanh nghiệp tư nhân. 



MỤC TIÊU CỦA 
FASS GLOBAL

• Cung cấp cho lãnh đạo doanh nghiệp
một công cụ hữu hiệu để đánh giá chính
xác về năng lực (trình độ Kiến thức & Kỹ
năng chuyên môn) của đội ngũ nhân sự
Tài chính – Kế toán.

• Tạo cơ hội để các nhân viên Tài chính –
Kế toán chứng minh năng lực chuyên
môn thực tế.

• Cung cấp công cụ sát hạch nghiệp vụ 
hiệu quả phục vụ công tác tuyển dụng
nhân sự Tài chính – Kế toán cho doanh 
nghiệp.



LỢI ÍCH CỦA
FASS GLOBAL

ĐỐI VỚI CÁ NHÂN

• Có Chứng thực trình độ quốc tế được các
thành viên IAFEI công nhận.

• Thấy rõ năng lực (kiến thức và kỹ năng) 
của bản thân trong nghề nghiệp

• Hoạch định lộ trình phát triển nghề nghiệp
cho bản thân

• Gia tăng cơ hội tìm kiếm công việc tốt
hơn, vị trí tốt hơn với thu nhập tốt hơn



LỢI ÍCH
FASS GLOBAL

ĐỐI VỚI TỔ CHỨC

• Đo lường và đánh giá được chính xác năng lực của
từng cá nhân trong bộ phận tài chính kế toán.

• Là thước đo công bằng nhằm so sánh năng lực của 
các cá nhân với nhau trong bộ phận hay trong toàn 
hệ thống (tập đoàn, công ty Mẹ, các công ty Con)

• Có được công cụ hữu hiệu để đánh giá ứng viên 
trong công tác tuyển dụng.

• Giúp xây dựng lộ trình đào tạo và phát triển đội ngũ
nhân sự Tài chính – Kế toán

• Chuẩn bị sẵn sàng cho sự luân chuyển đội ngũ Tài
chính – Kế toán khi phát triển ra thị trường quốc tế

• Nâng cao uy tín trong công tác đào tạo và giảng
dạy gắn liền với thực tiễn (đối với các tổ chức đào
tạo, Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán)



NỘI DUNG SÁT HẠCH                         
FASS GLOBAL



• Hình thức sát hạch: Làm bài trên máy tính kết
nối Internet với mã số do FASS GLOBAL cấp. 

• Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt 
• Thời gian làm bài: 90 phút
• Dạng đề: Trắc nghiệm 
• Nội dung đề:

 100 câu hỏi, xoay quanh 2 phần sát hạch 
“Kiến thức chuyên môn” và “Kỹ năng thực
hành” 

 Câu hỏi do Hội đồng FASS Global  xây dựng
phù hợp với các chuẩn mực và quy định hiện
hành tại Việt Nam

• Kết quả sát hạch: 
 Đánh giá tổng hợp: theo 5 cấp độ
 Đánh giá từng phần: trên cơ sở điểm từng 

lĩnh vực (4 Lĩnh vực chuyên môn) 

HÌNH THỨC SÁT HẠCH
CỦA

FASS GLOBAL





KẾT QUẢ
SÁT HẠCH THỬ 2021(Pilot Test)



Số lượng: 236 người đến từ 12 đơn vị:

Đối tượng doanh nghiệp:
• Tập đoàn trên 1.000 người: 3
• Tập đoàn trên 500 đến 1000 người: 2
• Công ty từ 100 đến 500 người: 4
• Công ty dưới 100 người: 3

1-3 năm
40%

3-5 năm
32%

> 5 năm
28%

Kinh nghiệm

1-3 năm
3-5 năm
> 5 năm



Thống kê theo cấp độ (1 – 5)

Điểm cao nhất: 77/100 (cấp độ 2)

0%
12%

35%
38%

15%

Cấp độ

1 > 86%
2 (70%-85%)
3 (60%-69%)
4 (55%-59%)
5 < 55%



Thống kê điểm theo lĩnh vực



Thống kê thời gian làm bài từng lĩnh vực



Bảng kết quả



HỘI ĐỒNG                         
FASS GLOBAL VIỆT NAM



HỘI ĐỒNG FASS GLOBAL VIỆT NAM



HỘI ĐỒNG
FASS GLOBAL

VIỆT NAM



Thank you

www.fassglobal.com 
www.fassglobal.vn 
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