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Tóm tắt: 

Trong nghiên cứu này, tác giả đã nghiên cứu tìm hiểu về hệ thống chuẩn mực 
kế toán quốc tế, thực trạng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế của một số 
nước trên thế giới. Đồng thời, thông qua kinh nghiệm áp dụng chuẩn mực kế 

toán quốc tế của các nước tác giả đã nghiên cứu về những cơ hội và thách thức khi VN 
áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế một cách đồng bộ. Quan trọng hơn hết, trong nghiên 
cứu tác giả đã đưa ra những giải pháp hữu ích dành cho các cơ quan quản lý nhà nước, 
các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp để có thể  áp dụng chuẩn mực quốc tế vào VN 
theo đúng lộ trình mà Bộ Tài chính đã đề ra.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế; chuẩn mực kế toán; thực trạng áp dụng 
chuẩn mực kế toán quốc tế.

Abstract:
In this study, the author has researched about the system of international accounting 

standards, the status of applying international accounting standards of some countries 
in the world. Simultaneously, through the experience of applying international 
accounting standards of many countries, the author have studied the opportunities and 
challenges when Vietnam applied international accounting standards in a synchronous 
way. Most importantly, in the study, the author has propounded the useful solutions for 
state management agencies, training institutions and enterprises to apply international 
standards to Vietnam, follow the route set by the Ministry of Finance.
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