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Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu

- Đánh giá tổng quát, toàn diện hệ thống kế toán doanh nghiệp của Việt Nam bao 

gồm 4 thành phần cơ bản của Kế toán là: chứng từ, tài khoản, sổ sách và báo cáo 

tài chính; phát hiện những bất cập lớn đang tồn tại cần phải tiếp tục hoàn thiện.

- Đưa ra một hệ thống giải pháp đồng bộ góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán 

doanh nghiệp của Việt Nam trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới. Các giải 

pháp đưa ra là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan chức năng trong quá trình 

hoạch định các chính sách mang tính định hướng cho sự phát triển của hệ thống 

kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

- Bổ sung cập nhật thông tin phục vụ cho giảng dạy chuyên ban Kế toán của Khoa 

Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế. Hệ thống hoá các thông tin, tài liệu 

để phục vụ tốt hơn cho công tác giảng dạy chuyên ngành Kế toán của Trường Đại 

học Kinh tế. Hình thành nội dung môn học “Những vấn đề về kế toán của Việt 

Nam”.
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