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1. Đặt vấn đề
Quá trình hội nhập đòi hỏi kế

toán Việt Nam nói chung và kế toán
khu vực công nói riêng phải tuân
thủ các quy định, nguyên tắc kế
toán chung nhằm đảm bảo thông
tin cung cấp minh bạch, đảm bảo
tính so sánh. Trước đòi hỏi tất yếu
đó, kế toán công Việt Nam, trong
đó có kế toán HCSN đã có những
sự thay đổi theo hướng tiếp cận với
thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, những
sự thay đổi này đã đảm bảo hoàn
toàn phù hợp với các quy định của
thông lệ quốc tế? Bài viết sẽ đánh
giá sự hội tụ, phân tích điểm tương
đồng cũng như những điểm khác
biệt giữa hệ thống CMKT công
quốc tế và chế độ kế toán HCSN.

Để thực hiện, nhóm tác giả sử
dụng phương pháp nghiên cứu định
tính kết hợp giữa nghiên cứu tài
liệu và tham khảo ý kiến chuyên
gia. Cụ thể, nhóm tác giả tiến hành
tổng hợp tài liệu liên quan thông
qua phương pháp nghiên cứu tài
liệu. Các tài liệu được nghiên cứu
gồm hệ thống CMKT công quốc tế,
quy định của chế độ kế toán HCSN,
quy định tài chính của Việt Nam,...
Trên cơ sở những tài liệu, thông tin
đã tổng hợp được, nhóm tác giả sẽ
tiến hành phân tích, so sánh, đối
chiếu giữa những quy định của chế

độ kế toán HCSN Việt Nam và quy
định của CMKT công quốc tế,
nhằm tìm ra những điểm tương
đồng và khác biệt làm cơ sở đánh
giá quá trình hội tụ. Tiếp đó, nhóm
tác giả tham vấn ý kiến chuyên gia
là các nhà nghiên cứu, các chuyên
gia thực hành kế toán tại các đơn vị
HCSN,… để đề xuất các khuyến
nghị nhằm thúc đNy nhanh tiến
trình hội tụ giữa kế toán HCSN
Việt Nam và kế toán công quốc tế. 

2. Tổng quan về CMKT công
quốc tế

CMKT công quốc tế (IPSAS) là
một hệ thống những quy định và
hướng dẫn về những nguyên tắc,
nội dung, phương pháp và thủ tục
kế toán cơ bản, chung nhất và đầy
đủ, làm cơ sở ghi chép kế toán và
lập BCTC nhằm đạt được sự đánh
giá trung thực, hợp lý, khách quan
về thực trạng tài chính và kết quả
hoạt động của các đơn vị kế toán
trong lĩnh vực công.

IPSAS được thiết kế để áp dụng
cho các đơn vị thuộc khu vực công
đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

- Có trách nhiệm cung cấp các
dịch vụ để mang lại lợi ích cho
công chúng và/hoặc phân phối lại
thu nhập và của cải;

- Chủ yếu tài trợ cho các hoạt
động của họ, trực tiếp hoặc gián
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Bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
đặt ra yêu cầu với kế toán Việt
Nam nói chung và kế toán khu
vực công nói riêng, phải dần có
bước chuyển đổi để phù hợp với
thông lệ quốc tế. Trước yêu cầu
cung cấp thông tin trong quá
trình hội nhập, Bộ Tài chính đã
ban hành các quy định hướng
dẫn kế toán cho phù hợp với yêu
cầu chuyển đổi, trong đó có chế
độ kế toán hành chính sự nghiệp
(HCSN). Chế độ kế toán HCSN
theo Thông tư số 107/TT-BTC đã
có nhiều thay đổi so với chế độ
kế toán cũ theo hướng tiếp cận
với chuẩn mực kế toán (CMKT)
công quốc tế về ghi nhận một số
nghiệp vụ, về hệ thống báo cáo
tài chính (BCTC)… 
Tuy nhiên, giữa chế độ kế toán
HCSN và hệ thống CMKT công
quốc tế vẫn còn tồn tại những
khác biệt do đặc điểm riêng của
khu vực công Việt Nam. Bài viết
sử dụng phương pháp nghiên
cứu định tính thông qua việc so
sánh, phân tích nhằm chỉ ra
những điểm tương đồng cũng
như những điểm khác biệt giữa
chế độ kế toán HCSN Việt Nam
và hệ thống CMKT công quốc tế
để trên cơ sở đó đưa ra ý kiến đề
xuất góp phần làm tăng tính hội
tụ của kế toán khu vực công Việt
Nam và các quy định kế toán
quốc tế. 
Từ khoá: Chế độ kế toán HCSN;
CMKT công quốc tế; kế toán
công Việt Nam.
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tiếp, bằng thuế và/hoặc chuyển
khoản từ các cấp chính quyền khác,
đóng góp xã hội, nợ hoặc phí; 

- Không có mục tiêu chính là
tạo ra lợi nhuận.

IPSAS được phát triển bởi Hội
đồng CMKT công quốc tế (IP-
SASB). Tính đến thời điểm hiện
nay, IPSASB đã ban hành:

+ 42 chuNn mực (IPSAS) đánh
số từ IPSAS 1 đến IPSAS 42, tuy
nhiên trong quá trình biên soạn,
thực hiện và để phù hợp với điều
kiện thực tế, 3 chuNn mực gồm
IPSAS 6, IPSAS 7 và IPSAS 8
được thay thế bởi IPSAS 34 – 38;
IPSAS 15 được thay thế bởi IPSAS
28 và IPSAS 30; IPSAS 25 được
thay thế bởi IPSAS 39.

+ 3 hướng dẫn thực hành (RPG)
áp dụng cho các thông tin được báo
cáo bên ngoài BCTC: RPG 1 “Báo
cáo về tính bền vững lâu dài của tài
chính của một tổ chức”, RPG 2
“Thảo luận và phân tích BCTC” và
RPG 3 “Báo cáo thông tin về hoạt
động dịch vụ”. 

+ 1 tiêu chuNn IPSAS để BCTC
trên cơ sở tiền mặt.

Mục đích của việc phát triển
IPSAS là cung cấp tiêu chuNn cho
việc thực hành kế toán, trong các
đơn vị công ở phạm vi toàn cầu.
Theo thống kê của Liên đoàn Kế
toán Quốc tế (2018), trong số 98
chính phủ dự kiến sẽ báo cáo trên
cơ sở dồn tích vào năm 2023, 72
chính phủ (73%) sẽ sử dụng
IPSAS. Trong đó, 31 chính phủ sẽ
vận dụng IPSAS trực tiếp (áp dụng
nguyên IPSAS), 14 chính phủ vận
dụng gián tiếp (vận dụng IPSAS và
có sự điều chỉnh cho phù hợp với
đặc điểm tài chính của quốc qua),
27 chính phủ sẽ dựa vào IPSAS để
phát triển hệ thống CMKT riêng
của quốc gia.

Việc các chính phủ thông qua
IPSAS sẽ cải thiện chất lượng và
khả năng so sánh của thông tin tài

chính, do các đơn vị thuộc khu vực
công trên thế giới báo cáo. IPSASB
khuyến khích việc áp dụng IPSAS
và hài hòa các yêu cầu quốc gia với
IPSAS. BCTC chỉ nên được mô tả
là tuân thủ các IPSAS, nếu chúng
tuân thủ tất cả các yêu cầu của từng
IPSAS hiện hành.

Những IPSAS áp dụng cho
BCTC trên cơ sở kế toán dồn tích
được gọi là “IPSAS cơ sở dồn tích”
đã được nhiều quốc gia áp dụng.
Tuy nhiên, BCTC dựa trên cơ sở
tiền mặt cũng vẫn được nhiều chính
phủ sử dụng. IPSASB đã phát triển
IPSAS dựa trên cơ sở tiền mặt để
cải thiện chất lượng BCTC dựa trên
tiền mặt của chính phủ. IPSASB
cho rằng, các chính phủ nên sử
dụng IPSAS dựa trên cơ sở tiền
mặt như một bước đệm để hướng
tới việc áp dụng IPSAS dựa trên cơ
sở dồn tích.

Phần lớn IPSAS đề cập đến các
vấn đề BCTC đã được chuNn mực
BCTC quốc tế (IFRS) đề cập và
yêu cầu về cách xử lý kế toán cơ
bản giống như IFRS hoặc CMKT
quốc tế (IAS) tương đương. IPSAS
này được gọi là “IPSAS hội tụ
IFRS”. Mỗi chuNn mực hội tụ IFRS
bao gồm một phụ lục liệt kê những
điểm khác biệt giữa IPSAS và
IFRS hoặc IAS tương đương của
nó. Sự khác biệt bao gồm sự khác
biệt về thuật ngữ, các sửa đổi để
giải quyết các vấn đề cụ thể của
khu vực công và hướng dẫn thực
hiện để giải quyết các tình huống
cụ thể của khu vực công. 

Bên cạnh các chuNn mực được
xây dựng dựa trên IFRS, IAS, một
số IPSAS được xây dựng riêng cho
khu vực công, bao gồm: IPSAS 22
“Tiết lộ thông tin tài chính về khu
vực chính phủ chung”; IPSAS 23
“Doanh thu từ các giao dịch không
trao đổi”; IPSAS 24 “Trình bày về
thông tin ngân sách trong BCTC”;
IPSAS 33 “Lần đầu tiên áp dụng

IPSAS cơ sở dồn tích”, IPSAS 42
“Lợi ích xã hội”. 

3. Các phát hiện qua nghiên
cứu 

Trong những năm gần đây, quá
trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt
Nam diễn ra rất mạnh mẽ. Việc gia
nhập các tổ chức kinh tế thế giới
đòi hỏi Việt Nam phải cung cấp
thông tin có tính chuNn mực, có khả
năng so sánh và được quốc tế thừa
nhận, ngoài ra đòi hỏi Việt Nam
phải tuân thủ theo lộ trình đã thoả
thuận có cam kết về tính minh bạch
hoá thông tin kế toán đặc biệt trong
lĩnh vực kế toán công. Việc này đòi
hỏi kế toán Việt Nam nói chung và
kế toán khu vực công nói riêng phải
tuân theo các thông lệ kế toán quốc
tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, do đặc
điểm của nền kinh tế, cơ chế quản
lý tài chính, nên kế toán Việt Nam
bên cạnh việc phải thừa nhận các
nguyên tắc, thông lệ phổ biến của
quốc tế thì đồng thời phải có mô
hình quản lý phù hợp với đặc điểm
của Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, Bộ Tài chính
đã ban hành chế độ kế toán HCSN
theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC
có nhiều thay đổi so với chế độ kế
toán cũ (theo Quyết định số
19/2006/QĐ – BTC) theo hướng tiếp
cận và hội tụ với thông lệ quốc tế.

3.1. Những điểm tương đồng
Hệ thống CMKT công quốc tế

được xây dựng trên cơ sở hệ thống
CMKT quốc tế trong lĩnh vực tư
nhân và được thực hiện trên cơ sở
dồn tích. Trong thời gian qua, Việt
Nam đã từng bước sửa đổi và ban
hành mới các quy định, cụ thể chế
độ kế toán HCSN ban hành theo
Thông tư số 107/2017/TT-BTC đã
có sự thay đổi căn bản so với chế
độ kế toán cũ và đã có sự tiếp cận
với thông lệ quốc tế.

- Thứ nhất, về áp dụng cơ sở kế
toán: Điểm thay đổi căn bản trong
chế độ kế toán HCSN theo Thông
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tư số 107/2017/TT-BTC là áp dụng
cơ sở kế toán dồn tích với các tài
khoản trong bảng. Trước đây, đơn
vị HCSN áp dụng hai cơ sở kế toán,
cơ sở kế toán tiền mặt áp dụng cho
các đơn vị có nguồn kinh phí hoạt
động do ngân sách cấp để thực hiện
các nghiệp vụ tiếp nhận và sử dụng
kinh phí Nhà nước cấp và cơ sở kế
toán dồn tích đối với hoạt động sản
xuất - kinh doanh.

Trong khi đó, CMKT công quốc
tế phân định rõ 2 cơ sở kế toán: kế
toán trên cở sở dồn tích và kế toán
trên cơ sở tiền mặt.

Thứ hai, về ghi nhận các khoản
mục:

- Về hàng tồn kho: Thông tư số
107/2017/TT-BTC quy định tương
tự như CMKT công quốc tế
(IPSAS 12) là giá trị hàng tồn kho
xuất dùng được ghi nhận vào chi
phí trong kỳ và doanh thu được ghi
nhận phù hợp với chi phí. Trong
khi chế độ kế toán HCSN cũ quy
định toàn bộ giá trị nguyên vật liệu
mua vào trong kỳ (kể cả chưa sử
dụng hết) cũng được tính hết vào
chi phí trong kỳ. 

- Về tài sản cố định (TSCĐ): Kế
toán HCSN quy định phản ánh giá
trị hao mòn của TSCĐ hàng năm
tính vào chi phí trong kỳ giống với
quy định chuNn mực công quốc tế.
Khác với quy định của chế độ kế
toán cũ, khi mua sắm TSCĐ, đơn
vị ghi nhận toàn bộ giá trị tài sản
vào chi phí trong kỳ, hạch toán hao
mòn TSCĐ hàng năm ghi giảm
nguồn kinh phí hình thành TSCĐ.

- Về xây dựng cơ bản dở dang:
Thông tư số 107/2017/TT-BTC
cũng như CMKT công quốc tế quy
định chi phí được ghi nhận trong kỳ
phù hợp với khối lượng công việc
hoàn thành. Điều này khác biệt cơ
bản so với quy định trước đây, cuối
năm giá trị xây dựng cơ bản dở
dang được tính vào chi phí và quyết
toán ngay trong kỳ. 

- Về ghi nhận nguồn vốn: Chế
độ kế toán HCSN hiện nay đã có sự
tương đồng với CMKT công quốc
tế, thay vì việc quy định số thu
được ghi tăng nguồn vốn ngay như
chế độ kế toán cũ, chế độ kế toán
hiện nay quy định phải có sự bù trừ
giữa thu và chi, số chênh lệch mới
được ghi tăng nguồn vốn.

- Thặng dư, thâm hụt: Đổi mới
trong quy định ghi nhận thu – chi
ngân sách của chế độ kế toán
HCSN hiện nay: xác định thặng dư
(thâm hụt) của các hoạt động hành
chính, sự nghiệp;  hoạt động sản
xuất kinh doanh dịch vụ; hoạt động
tài chính và hoạt động khác, gần
với quy định CMKT công quốc tế

Bảng 1: Bảng so sánh những điểm khác biệt giữa chế độ kế toán
HCSN và CMKT công quốc tế
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tính thặng dư (thâm hụt) trong hoạt động
thông thường, hoạt động khác.

Thứ ba, về hệ thống báo cáo tài chính
(BCTC)

Theo chế độ kế toán HCSN hiện hành,
BCTC bao gồm: báo cáo tình hình tài chính,
báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu
chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC – nội
dung này đã có sự tiếp cận và phù hợp với
thông lệ quốc tế.

CMKT công quốc tế quy định đối với kế
toán theo cơ sở dồn tích lập 5 báo cáo bao
gồm: Báo cáo tình hình tài chính của đơn vị;
Báo cáo kết quả hoạt động; Báo cáo về sự
thay đổi vốn chủ sở hữu; Báo cáo lưu
chuyển tiền tệ; Thuyết minh BCTC.

3.2. Những điểm khác biệt 
Bên cạnh những điểm tương đồng, giữa

chế độ kế toán HCSN và CMKT công quốc
tế còn tồn tại những sự khác biệt về một số
nội dung, cụ thể như Bảng 1, trang 38.

Ngoài những điểm khác biệt trên, hiện
nay, còn nhiều giao dịch mặc dù được quy
định trong CMKT công quốc tế nhưng chế
độ kế toán HCSN hiện nay chưa có hướng
dẫn cụ thể như Bảng 2.

4. Kết luận và khuyến nghị
Mặc dù đã có sự tiếp cận và có những

điểm phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế
song chế độ kế toán HCSN nói riêng và kế
toán khu vực công của Việt Nam nói chung
vẫn còn những điểm khác biệt so với thông
lệ quốc tế. Những điểm khác biệt này xuất
phát từ sự khác biệt trong cơ chế tài chính,
đặc điểm của nền kinh tế. Để thu hẹp khoảng
cách, điều này đòi hỏi kế toán Việt Nam phải
nhanh chóng ban hành hệ thống CMKT
công Việt Nam. 

- Về việc lựa chọn mô hình áp dụng: 
Tương tự như việc xây dựng và ban hành

hệ thống CMKT khu vực tư, kế toán khu vực
công Việt Nam nên lựa chọn mô hình vận
dụng có chọn lọc các quy định của CMKT
công quốc tế, trên cơ sở hệ thống CMKT
công quốc tế để sửa đổi, bổ sung một số quy
định cho phù hợp với cơ chế tài chính và đặc
thù của Việt Nam. 

Bên cạnh đó, nếu lựa chọn theo mô hình
tự xây dựng hệ thống CMKT công riêng thì
sẽ khó khăn bởi rất nhiều yếu tố: trình độ
nhân lực, năng lực tài chính,… Vì vậy, việc

Bảng 2: Bảng tổng hợp những quy định của CMKT công
quốc tế
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lựa chọn áp dụng có chọn lọc sẽ
đảm bảo việc xây dựng và ban
hành hệ thống CMKT công Việt
Nam khả thi và có thể nhanh chóng
đưa vào áp dụng.

- Về việc lựa chọn thứ tự ban
hành các chuẩn mực

Việc lựa chọn thứ tự ban hành
các chuNn mực cũng cần phải có sự
cân nhắc, để đảm bảo hợp lý và khả
thi theo thứ tự:

- Các chuNn mực không có sự
khác biệt.

- Các chuNn mực có ít sự khác
biệt.

- Các chuNn mực có nhiều sự
khác biệt. 

Thứ tự ban hành này, sẽ giúp
cho việc ban hành hệ thống CMKT
công Việt Nam  có thể nhanh
chóng được triển khai.

Nhìn chung, hệ thống CMKT
công áp dụng phải đáp ứng yêu cầu
cải cách quản lý tài chính khu vực
công, phù hợp với đặc điểm của
nền kinh tế, của các quy định pháp
luật nói chung và tài chính trong
lĩnh vực công của Việt Nam nói
riêng. Cùng với việc xây dựng hệ
thống CMKT công, hệ thống văn
bản pháp luật về kế toán, tài chính,
ngân sách của Việt Nam cũng cần
phải được xem xét, sửa đổi, bổ sung
hoặc xây dựng mới sao cho phù
hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu
phát triển của nền kinh tế.
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1. Giới thiệu
Phát thanh – truyền hình (PT-

TH) là một lĩnh vực có vai trò quan
trọng trong hệ thống chính trị ở
Việt Nam, góp phần tuyên truyền
đường lối chủ trương, chính sách
pháp luật của Đảng và Nhà nước.
Cùng với quá trình đổi mới quản lý
kinh tế, khu vực công cũng có
nhiều thay đổi về cơ chế quản lý
mà điểm nhấn là chuyển dần sang
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
theo tinh thần Nghị định 43/NĐ-
CP/2006 và gần đây nhất là Nghị
định 16/NĐ-CP/2016. Những thay
đổi về cơ chế quản lý đòi hỏi các
đơn vị sự nghiệp nói chung và các
đài PT-TH cấp tỉnh nói riêng vừa
thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị;
vừa quản lý và sử dụng các nguồn
lực có hiệu quả, nâng cao đời sống
cho người lao động. 

Trong bối cảnh đó, việc xây
dựng một hệ thống kiểm soát nội
bộ (KSNB) hữu hiệu là một trong
những phương thức để đạt được
các mục tiêu đã đề ra. Tuy nhiên,
trong nhiều năm gần đây, các
nghiên cứu về KSNB trong lĩnh
vực công còn chưa được đề cập
đến, đặc biệt là các nghiên cứu

Mối quan hệ giữa các thành phần 
của hệ thống kiểm soát nội bộ 

với mục tiêu kiểm soát 
tại các đài phát thanh truyền hình
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Nghiên cứu này nhằm xây dựng
mô hình các nhân tố ảnh hưởng
đến mục tiêu kiểm soát tại các
đài phát thanh - truyền hình cấp
tỉnh tại Việt Nam. Thông qua
khảo sát cán bộ quản lý tại các
đài phát thanh – truyền hình
bằng phương pháp phân tích
nhân tố và phân tích hồi quy, kết
quả phân tích đã chỉ ra các nhân
tố ảnh hưởng đến tính tin cậy
báo cáo tài chính, mục tiêu chính
trị và tính hiệu quả về tài chính ở
các đài. Đây là những gợi ý để
đưa ra các hàm ý chính sách,
nhằm nâng cao tính hữu hiệu
trong công tác kiểm soát nội bộ
tại các đài trong thời gian tới.
Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, tính
hữu hiệu, phát thành – truyền
hình.


