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Tóm tắt 

hằm thiết lập ca  c hành lang pha  p lý để tăng cường chất lượng thông tin ba  o ca o 

tài chính, thời gian qua Bộ Tài chính đã có những nỗ lực nhất định trong việc ban 

hành và sửa đổi hệ thống kế toa  n nói chung và ca  c chuẩn mực kế toa  n VN (VAS) 

theo thông lệ quốc tế. Để có đa  nh gi  xa c đa  ng, nhóm ta  c giả đã tiến hành khảo sa  t ca  c chuyên 

gia về thực trạng những chuẩn mực còn thiếu của VAS so với hệ thống chuẩn mực quốc tế về 

kế toa n (IAS/IFRS).  ết quả cho thấy dựa trên điều kiện cần và đủ để ban hành chuẩn mực 

được chia thành 3 nhóm là ca  c chuẩn mực cần soạn thảo, công bố ngay, nhóm chuẩn mực cần 

sớm soạn thảo, công bố và nhóm cần nghiên cứu soạn thảo, công bố khi có điều kiện thích 

hợp. 
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Abstract 

With the determination to establish a legal framework to improve the quality of financial 

reporting, the last time the Finance Ministry has made certain efforts in enacting and amending 

Vietnam accounting system in general and the Vietnam accounting standards (VAS) according 

to international trend. To get a true assessment, the author conducted a survey of the situation of 

missing VAS compared to international standards of accounting (IAS/IFRS) with professional 

respondents. Results showed that based on the necessary and sufficient conditions for issuing 

standards are divided into 3 groups, including the standards to be drafted, published shortly, 

the group should be drafted, published soon, groups should be drafted, published when right 

conditions. 
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