
Phụ lục
(Mẫu cam kết bảo mật thông tin)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN (!)

Bản cam kết này được lập giữa (Hội nghề nghiệp) (2) do Ông/Bà (Nguyễn Văn 
A) Chức vụ: (Trưởng Ban kiểm tra) - Trưởng Đoàn làm đại diện và Công ty (TNHH 
Kiểm toán ABC) do Ông/Bà (Trần Văn B) Chức vụ: Giám đốc công ty làm đại diện.

Hai bên cùng cam kết về việc bảo mật các thông tin liên quan trong quá trình 
kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán, tại Công ty với các điều khoản cụ thể 
như sau:

I/ Thông tin bảo mật: Là các thông tin mà Công ty ... (dưới đây gọi chung là 
Bên cung cấp thông tin) cung cấp dưới hình thức văn bản, bằng miệng, hoặc bằng
phương tiện nào khác cho Đoàn Kiểm tra c ủ a ..... (dưới đây gọi chung là Bên nhận
thông tin), bao gồm các thông tin liên quan đến tài liệu hướng dẫn nội bộ, tài liệu kế 
hoạch, chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính, hồ sơ kế toán, thông tin liên quan đến 
khách hàng của đối tượng được kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.

II/ Về cung cấp và sử dụng thông tin

1. Cuộc kiểm tra chỉ nhằm mục đích đánh giá tình hình tuân thủ các quy định 
của Nhà nước về kế toán, kiểm toán độc lập và các yêu cầu của chuẩn mực nghề 
nghiệp, các tài liệu hướng dẫn của Hội nghề nghiệp trong việc thực hiện dịch vụ kế 
toán, kiểm toán và các dịch vụ có liên quan của đối tượng được kiểm tra, đồng thời 
phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, tìm ra nguyên nhân và đưa ra phương 
hướng, biện pháp khắc phục, góp phần hoàn thiện hệ thống kiểm soát chất lượng dịch 
vụ, quy trình nghiệp vụ và phương pháp làm việc của đối tượng được kiểm tra nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.

2. Chỉ có Bộ Tài chính và Hội nghề nghiệp mới có quyền sử dụng các thông tin 
thu được trong quá trình kiểm tra cho mục đích nêu trên.

3. Mọi cá nhân trong đoàn kiểm tra có trách nhiệm giữ bí mật những thông tin 
thu được từ cuộc kiểm tra này và sẽ không được công bố hay sử dụng cho bất kỳ mục 
đích nào khác.

4. Không ai được cung cấp các chứng cứ về chuyên môn hay cung cấp các dịch 
vụ hỗ trợ cho các vụ kiện tụng hay chấp nhận dịch vụ đưa ra nhận xét về các vấn đề 
liên quan đến chất lượng hoạt động của công ty được kiểm tra.

Thỏa thuận này không áp dụng cho các thông tin bảo mật nhưng đang hoặc sẽ 
được công bố ra công chúng, hoặc các thông tin thu thập được từ bên thứ ba là các bên 
không có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, hoặc các thông tin do Bên nhận thông 
tin tạo ra một cách độc lập, hoặc có được trước khi được b ên cung cấp thông tin cung 
cấp.
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Bên nhận thông tin không được mô phỏng, sao chép, công bố, phát tán và 
chuyển tải một phần hoặc toàn bộ thông tin bảo mật cho bên thứ ba trừ các trường hợp 
sau:

a) Được sự nhất trí bằng vãn bản của Bên cung cấp thông tin;

b) Theo yêu cầu của pháp luật phải công bố thông tin.

Bên nhận thông tin phải lưu giữ hồ sơ về việc ai sẽ được hoặc sẽ phải tiếp cận 
với các thông tin bảo mật và cung cấp cho bên cung cấp thông tin khi họ yêu cầu.

Cam kết có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, 
mỗi bên giữ 01 bản.

.... ngày,... tháng,.... năm
Đại diện cơ quan kiểm tra

(Ký, họ tên)
Đại diện Công ty...  

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: (ỉ) Hai bên ký cam kết có thể sửa đổi, bổ sung mẫu này cho phù 
hợp trước khi ký.

(2) hoặc Bộ Tài chính.
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