
 
    

 
 
 

 
 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

 

KÝ KẾT BIÊN BẢN THẢO LUẬN  
DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CỦA CỤC QUẢN LÝ GIÁM SÁT KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN 

(CỤC QLKT) 
NHẰM ĐẨY MẠNH VIỆC ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ” 

 

Ngày 22/12, tại Hà Nội, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã cùng với 
đại diện Bộ Tài chính (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán) ký kết Biên bản Thảo 
luận Dự án Hợp tác Kỹ thuật (Record of Discussions: R/D) “Tăng cường năng lực của 
Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKT) nhằm đẩy mạnh việc áp dụng Chuẩn 
mực Báo cáo Tài chính Quốc tế vào Việt Nam” (Dự án). 

Mục tiêu tổng quát của Dự án là nhằm cải thiện tính minh bạch, trung thực và đáng 
tin cậy của Báo cáo tài chính của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng 
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) vào Việt Nam, thông qua việc hỗ trợ xây 
dựng các quy tắc áp dụng và khuôn khổ pháp lý liên quan để áp dụng IFRS tại Việt Nam, 
nâng cao năng lực và hiểu biết về IFRS của các cơ quan Chính phủ cũng như các doanh 
nghiệp và các đối tượng có liên quan, đồng thời, đánh giá tác động của việc tự nguyện áp 
dụng IFRS. Dự án góp phần thực hiện các mục tiêu tại Quyết định số 345/QĐ-BTC ngày 
16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài 
chính tại Việt Nam. 

I. Bối cảnh và sự cần thiết của dự án 

Trước nhu cầu tiếp cận thị trường vốn quốc tế của rất nhiều doanh nghiệp và trong 
bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang chuyển dần sang áp dụng chuẩn mực báo cáo tài 
chính quốc tế, vấn đề tạo dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong lĩnh vực kế toán 
bằng việc đưa IFRS vào áp dụng tại Việt Nam, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh 
bằng cách nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, bảo vệ 
quyền lợi hợp pháp của công chúng, góp phần nâng hạng thị trường chứng khoán cũng 
như góp phần phục vụ mục tiêu phát triển bền vững là cần thiết. Vì vậy, Bộ Tài chính đã 
được Thủ tướng Chính phủ giao phê duyệt Đề án áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính 
Quốc tế tại Việt Nam, với lộ trình áp dụng gồm: giai đoạn áp dụng tự nguyện IFRS từ năm 
2022 đến năm 2025, giai đoạn áp dụng bắt buộc từ sau năm 2025 và nêu rõ các giải pháp 
thực hiện Đề án bao gồm việc đưa IFRS vào áp dụng tại Việt Nam. 

Cùng với việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam, 
bằng cách tận dụng những kiến thức, kinh nghiệm độc đáo của Nhật Bản trong “Áp dụng 
IFRS tự nguyện”, Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tăng cường độ tin cậy, tính minh bạch 
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của báo cáo tài chính, từ đó cũng nâng cao trách nhiệm giải trình của các doanh nghiệp 
Việt Nam với các nhà đầu tư. 

II. Thông tin cơ bản về dự án 

Quốc gia:          Việt Nam 
Tên Dự án: Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Tăng cường năng lực của Cục 

QLKT nhằm đẩy mạnh việc áp dụng chuẩn mực báo cáo 
tài chính quốc tế”. 

Thời gian dự kiến thực hiện: Từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2024 (36 tháng) 
Cơ quan thực hiện:  Bộ Tài Chính (Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán)  
Địa bàn:          Hà Nội 
Nội dung cụ thể Dự án:  Xây dựng các quy tắc áp dụng và khuôn khổ pháp lý 

liên quan để áp dụng IFRS tại Việt Nam, nâng cao năng 
lực và hiểu biết về IFRS của các cơ quan Chính phủ và 
các doanh nghiệp, đánh giá tác động của việc tự nguyện 
áp dụng IFRS. 

III. Các cấu phần của dự án 

1. Cấu phần 1: Xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc áp dụng IFRS trên cơ sở 
tham vấn ý kiến của các bên có liên quan (các cơ quan thuộc Chính phủ, các doanh 
nghiệp). 

Đầu ra của cấu phần này là xây dựng diễn đàn trao đổi giữa các bên có liên quan 

do các chuyên gia Nhật Bản và chuyên gia trong nước thực hiện nhằm mục đích thúc đẩy 

việc áp dụng IFRS được thuận lợi. Thời gian dự kiến thực hiện là từ Quý II/2021 đến hết 
Quý I/2024. 

2. Cấu phần 2: Nâng cao năng lực và hiểu biết về IFRS của Cục QLKT 

Đầu ra của cấu phần này bao gồm: 

- Các hoạt động đào tạo IFRS do các chuyên gia Nhật Bản hoặc quốc tế thực hiện), 

thời gian thực hiện dự kiến từ Quý II/2021 đến Quý IV/2023 

- Hướng dẫn xây dựng bộ tài liệu đào tạo và sổ tay thực hành IFRS, thời gian thực 

hiện dự kiến từ Quý II/2021 đến hết Quý IV/2022  

3. Cấu phần 3: Đánh giá tác động trong giai đoạn tự nguyện áp dụng IFRS  

Đầu ra của cấu phần này là hoạt động nghiên cứu, đánh giá, phân tích và xây dựng 

Báo cáo phân tích tác động của việc áp dụng IFRS đối với doanh nghiệp thí điểm làm căn 

cứ mở rộng triển khai áp dụng IFRS. Thời gian dự kiến thực hiện từ Quý II/2021 đến Quý 

III/2023. 

IV. Tổ chức quản lý thực hiện dự án 

Cơ cấu và việc tổ chức quản lý Dự án được thực hiện theo thoả thuận với nhà tài trợ 
để dự án được hiệu quả, nhiệm vụ của các thành phần liên quan được quy định cụ thể tại 
văn kiện dự án, thành phần dự kiến bao gồm đại diện Cục QLKT và các đơn vị có liên 
quan, đại diện JICA tại Việt Nam, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các 
nhân sự liên quan đến Dự án phía Nhật Bản.  
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---------------------------------------------------- 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với: 

 

Bộ Tài chính 
Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán  
28 Trần Hưng Đạo 
ĐT: (84-24)2220 2828- Chị Trương Thị Mai Phương 
  

Văn phòng JICA tại Việt Nam 
Tầng 11, Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
ĐT: (84-24) 3831 5005 (máy lẻ 125) - Chị Lê Quỳnh Anh, Cán bộ Truyền thông 

  
   
   

   


