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Tóm tắt:

Cùng với xu hướng toàn cầu hóa về hợp tác và phát triển kinh tế, kế toán 
không còn là vấn đề mang tính nội tại, riêng biệt của từng quốc gia. Chính vì 
thế, Bộ tài chính đã định hướng thay đổi Chuẩn mực kế toán VN (VAS) sang 

Chuẩn mực kế toán quốc tế bằng việc soạn thảo “Đề án áp dụng Chuẩn mực báo cáo 
tài chính quốc tế (IFRS) tại VN”. Mục tiêu quan trọng của việc áp dụng IFRS tại VN là 
nhằm thúc đẩy sự hội nhập của nền kinh tế với khu vực và thế giới, góp phần nâng cao 
tính minh bạch của các thông tin tài chính hữu ích, nâng cao trách nhiệm giải trình của 
doanh nghiệp, bảo vệ môi trường kinh doanh, nhà đầu tư, góp phần tạo điều kiện để VN 
được công nhận là nền kinh tế thị trường đầy đủ, nâng hạng thị trường chứng khoán, 
thu hút dòng vốn FDI. Việc áp dụng IFRS sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức đối với 
các doanh nghiệp VN nói chung khi việc lập và trình bày báo cáo tài chính theo VAS và 
IFRS có những khác biệt đáng kể. Do đó, làm sao để các ngân hàng thương mại VN tận 
dụng được những cơ hội cũng như vượt qua những thách thức khi áp dụng IFRS là mục 
tiêu chính của bài viết này.
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Abstract:
Along with the trend of globalization on economic cooperation and development, 

accounting is no longer an intrinsic and separate issue of each country. Therefore, 
the Ministry of Finance has directed the change of Vietnamese Accounting Standards 
(VAS) to the international accounting standard by drafting the “Scheme of applying 
International Financial Reporting Standards (IFRS) in Vietnam”. The important goal 
of applying IFRS in Vietnam is to promote the integration of the economy with the 
region and the world, to improve the transparency of useful financial information and to 
enhance accountability of enterprises, to protect of business environment, investors, to 
contribute to create conditions for Vietnam to be recognized as a full market economy, 
to upgrade the stock market, to attract FDI inflows. The application of IFRS will bring 
many opportunities and challenges for Vietnamese businesses in general when there are 
significant differences in the preparation and presentation of financial statements under 
VAS and IFRS. Therefore, how to make commercial banks in Viet Nam take advantage 
of opportunities as well as overcome challenges when applying IFRS as the main goal 
of this article.
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