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Tóm tắt:

Theo Chiến lược đến năm 2020, kế toán kiểm toán của VN sẽ tiệm cận thông 
lệ quốc tế. Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/
TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp được áp dụng từ 

ngày 01/01/2018 nhằm thay thế chế độ kế toán hành chính sự nghiệp cũ tại Quyết định 
số 19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 185/2010/TT-BTC. Một số điểm mới trong thông tư 
này bao gồm:  Hướng dẫn danh mục biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán bắt 
buộc; Danh mục hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản kế toán; Danh 
mục mẫu sổ và phương pháp lập sổ kế toán và Danh mục mẫu báo cáo và phương pháp 
lập, trình bày báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách. Các thay đổi mới trong 
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp đã dần phù hợp với các quy định tại chuẩn mực kế 
toán công quốc tế. Bài viết tập trung đánh giá các thay đổi này khi so sánh với các quy 
định tại chuẩn mực kế toán công quốc tế và đề xuất một vài giải pháp nhằm hoàn thiện 
chế độ kế toán hành chính sự nghiệp VN theo chuẩn mực kế toán công quốc tế trong thời 
gian tới.
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tư số 107/2017/TT-BTC

Abstract:
According to the strategy until 2020, Vietnam accounting - auditing will approach 

international practices. On 10/10/2017, the Ministry of Finance issued Circular No. 
107/2017/TT-BTC guiding the administrative accounting regime applied from 01/01/2018 
to replace the accounting regime the old career itself in Decision No. 19/2006/QD-
BTC and Circular No. 185/2010 / TT-BTC. Some new points in this Circular include: 
Guidance on list of forms and methods of making compulsory accounting vouchers; 
List of account systems and accounting methods of accounting accounts; List of book 
forms and methods of making accounting books and list of report forms and methods 
of making and presenting financial statements and budget settlement reports. New 
changes in the administrative accounting regime have gradually been consistent with the 
provisions of international public accounting standards. The article focuses on assessing 
these changes when comparing with the regulations in international public accounting 
standards and proposing a few solutions to perfect Vietnam’s administrative and non-
business accounting regime according to accounting standards. International public in 
the future.
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