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03. Thuế TNCN 
• Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn số 

35220/CTHN-TTHT ngày 17/09/2021 về 

Thuế TNCN đối với khoản phụ cấp điện 

thoại và tiền ăn trưa 

 

 

 

 

05. Thương mại và Hải quan 

 
• Ngày 09/09/2021, Chính phủ ban hành 

Nghị quyết 105/NQ-CP về việc hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

trong bối cảnh dịch COVID-19. 

• Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan 

cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh được nộp bản sao scan có 

xác nhận bằng chữ ký số đối với các 

chứng từ phải nộp bản giấy là bản chính 

dưới dạng giấy/bản sao y công 

chứng/chứng thực theo quy định của các 

bộ, cơ quan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. Quản lý thuế 
• Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư 78/2021/TT-BTC về 

việc hướng dẫn thực hiện một số điều 

của Luật Quản lý thuế ngày 

13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-

CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn, chứng từ. 

 

02. Thuế đất 
• Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 

định 27/2021/QĐ-TTg  ngày 25/09/2021 

về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 

đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. 

04. Thuế nhập khẩu 

• Miễn thuế nhập khẩu, VAT với hàng tài 

trợ chống dịch theo Nghị quyết số 

106/NQ-CP về chính sách thuế với 

hàng nhập khẩu để tài trợ phục vụ 

phòng, chống Covid-19 được Chính 

phủ ban hành và có hiệu lực ngày 

11/9/2021 

 

 

 

 

 

BẢN TIN 
THUẾ & HẢI 
QUAN 
Tháng 09/2021 
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Quản lý Thuế 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban 

hành Thông tư 78/2021/TT-BTC 

về việc hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Luật Quản lý thuế 

ngày 13/6/2019, Nghị định 

123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 

của Chính phủ quy định về hóa 

đơn, chứng từ. 

Cụ thể, doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh 

doanh nộp thuế theo phương pháp kê 

khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, 

dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng 

theo mô hình kinh doanh được lựa chọn 

sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ 

máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu 

điện tử với cơ quan thuế hoặc hóa đơn 

điện tử có mã, hóa đơn điện tử không có 

mã. 

 
 

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử 

dụng hóa đơn điện tử bao gồm: Hộ kinh 

doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 

phương pháp kê khai phải sử dụng hóa đơn 

điện tử; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có 

yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế 

cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát 

sinh; Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh 

khai thuế theo từng lần phát sinh nếu có 

yêu cầu sử dụng hóa đơn thì cơ quan thuế 

cấp lẻ hóa đơn điện tử theo từng lần phát 

sinh. 

 

Bên cạnh đó, tổ chức cung cấp giải 

pháp hóa đơn điện tử có mã của cơ 

quan thuế và không có mã cho người 

bán và người mua phải đáp ứng các 

tiêu chí sau: Là tổ chức hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam; Thông tin về dịch vụ hóa đơn 

điện tử được công khai trên trang 

thông tin điện tử của tổ chức; Có tối 

thiểu 5 nhân sự trình độ đại học 

chuyên ngành về công nghệ thông tin; 

Có hạ tầng kỹ thuật, thiết bị công 

nghệ thông tin, hệ thống phần mềm 

đáp ứng yêu cầu;… 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 

01/7/2022. 

Liên hệ 
Website: http://asa-audit.com/ 

Email: kiemtoanasa@gmail.com 
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích 
tham  khảo chuyên môn, không phát hành 
hoặc bán  trên thị trường 



BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN | Tháng 09/2021 |  

Trang 3 

Bảo hiểm   
   

VĂN BẢN MỚI 

Hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 

Căn cứ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP 

được ban hành ngày 24/09/2021 về 

chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp, Chính phủ quyết nghị thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ 

bảo hiểm thất nghiệp như sau: 

1. Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 

từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 

a) Đối tượng áp dụng 

- Người lao động đang tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 

tháng 9 năm 2021 (không bao gồm 

người lao động đang làm việc tại cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang 

nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập 

do ngân sách nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên). 

 

 

- Người lao động đã dừng tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng 

lao động hoặc hợp đồng làm việc trong 

khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 

2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất 

nghiệp được bảo lưu theo quy định của 

pháp luật về việc làm, không bao gồm 

người hưởng lương hưu hàng tháng. 

b) Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng 

bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp 

thất nghiệp của người lao động, cụ thể 

như sau: 

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp 

dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 

đồng/người. 

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 

đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 

2.100.000 đồng/người. 

 

 
 
- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 
tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 
đồng/người. 
- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ  
84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 
đồng/người. 
- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 
108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 
2.900.000 đồng/người. 
- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 
132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 
đồng/người. 
c) Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ 
kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 
2020. 
d) Thời gian thực hiện việc hỗ trợ người lao 
động từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 và hoàn 
thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 
2021. 
 

 

 

2. Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19 

a) Đối tượng áp dụng 

Người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 

của Luật Việc làm (không bao gồm các cơ quan 

nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự 

nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm 

chi thường xuyên) đang tham gia bảo hiểm thất 

nghiệp trước ngày 01 tháng 10 năm 2021. 

b) Mức giảm đóng 

Người sử dụng lao động được giảm mức đóng từ 

1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của 

những người lao động thuộc đối tượng tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp. 

c) Thời gian thực hiện giảm mức đóng 

12 tháng, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến 

hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. 

Liên hệ 
Website: http://asa-audit.com/ 

Email: kiemtoanasa@gmail.com 
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích 
tham  khảo chuyên môn, không phát 
hành hoặc bán  trên thị trường 
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VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

Ngày 12/8/2021, Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Quyết định 

26/2021/QĐ-TTg về danh mục 

ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển 

đơn vị sự nghiệp công lập thành 

công ty cổ phần. 

Cụ thể, Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 

điều lệ đối với các ngành, lĩnh vực đơn vị 

sự nghiệp công lập thực hiện chuyển thành 

công ty cổ phần sau đây: Khai thác, sản 

xuất, cung cấp nước sạch; Thoát nước đô 

thị, nông thôn. 

Bên cạnh đó, danh mục ngành, lĩnh vực 

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển 

thành công ty cổ phần, Nhà nước nắm giữ 

từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không 

giữ cổ phần; khi chào báo cổ phần lần đầu, 

Nhà nước nắm giữ trên 35% đến 50% vốn 

điều lệ để bảo đảm vai trò của Nhà nước, 

ổn định tổ chức và duy trì chất lượng dịch 

vụ cung cấp sau cổ phần hóa gồm: Vệ sinh 

môi trường, xử lý nước thải; Dịch vụ thông 

tin thị trường lao động, dịch vụ việc làm, 

đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng;… 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 

01/10/2021. 

Liên hệ 
Website: http://asa-audit.com/ 

Email: kiemtoanasa@gmail.com 
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích 
tham  khảo chuyên môn, không phát hành 
hoặc bán  trên thị trường 
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Thương mại & 
Hải quan 

Liên hệ 
Website: http://asa-audit.com/ 

Email: kiemtoanasa@gmail.com 
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích 
tham  khảo chuyên môn, không phát hành 
hoặc bán  trên thị trường 

Ngày 09/09/2021, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết 105/NQ-CP về 

việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch COVID-19. 
 

Cụ thể, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng 

cục Hải quan cho phép doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

được nộp bản sao scan có xác nhận 

bằng chữ ký số đối với các chứng từ 

phải nộp bản giấy là bản chính dưới 

dạng giấy/bản sao y công 
chứng/chứng thực theo quy định của 

các bộ, cơ quan để giải quyết ách tắc 

khi thông quan hàng hóa. Các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 

nộp bổ sung sau khi hàng hóa được 

thông quan để hậu kiểm. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội khẩn trương trình ban hành chính 

sách liên quan đến giảm mức đóng 

hoặc hỗ trợ từ kết dư quỹ bảo hiểm 

xã hội ngắn hạn hỗ trợ người lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh và các đối tượng sử dụng 

lao động khác; hướng dẫn Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam đề xuất miễn tiền 

phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội năm 

2020 và năm 2021, hoàn thành trong 

tháng 9/2021. 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính khẩn 

trương triển khai các chính sách giãn, 

giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất 

sau khi được ban hành; triển khai 

chính sách thuế ưu đãi với hàng hóa 

nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng, 

chống dịch sau khi Chính phủ thông 

qua. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch chủ trì, sớm cho phép doanh 

nghiệp dịch vụ lữ hành đến hết năm 

2023, giảm thời gian giải quyết hoàn 

trả tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ 

hành xuống còn 30 ngày. 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. 

 

Văn bản hướng dẫn 

Ngày 07/09/2021, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam ban hành Thông tư 

14/2021/TT-NHNN về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư 

01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam  
 
Quy định về việc cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ, miễn, giảm phí, giữ nguyên 

nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

Theo đó, việc cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ áp dụng đối với số dư gốc và/hoặc 

lãi của khoản nợ nếu đáp ứng đủ các 

điều kiện quy định. Cụ thể, một số 

điều kiện như: Phát sinh trước ngày 

01/8/2021 từ hoạt động cho vay, cho 

thuê tài chính; Phát sinh nghĩa vụ trả 

nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời 

gian từ 23/01/2020 - 30/6/2022; Số 

dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại 

thời hạn trả nợ khi thuộc trường hợp 

theo quy định. 

Ngoài ra, các điều kiện khác cần đáp 

ứng như: Khách hàng được đánh giá 

là không có khả năng trả nợ đúng 

hạn nợ gốc và/hoặc lãi do ảnh hưởng 

bởi Covid-19; khách hàng có đề nghị 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ và được 

đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ 

theo thời hạn trả nợ được cơ cấu 

lại… 

Bên cạnh đó, không thực hiện cơ cấu 

lại thời hạn trả nợ với khoản nợ vi 

phạm quy định pháp luật. Thời gian 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với 

mức độ ảnh hưởng của dịch Covid-

19 và không vượt quá 12 tháng kể từ 

ngày thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ, hoặc kể từ ngày đến hạn của từng 

số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả 

nợ. Việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ cho khách hàng thực hiện đến 

ngày 30/6/2022. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

07/9/2021. 



BẢN TIN THUẾ & HẢI QUAN | Tháng 09/2021 |  

Trang 6 

   

Liên hệ 
Website: http://asa-audit.com/ 

Email: kiemtoanasa@gmail.com 
Bản tin Thuế & Hải quan cho mục đích 
tham  khảo chuyên môn, không phát hành 
hoặc bán  trên thị trường 

Thuế  nhập 
khẩu 

   

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng 

thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của 

Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt 

Nam-Campuchia giai đoạn 2021-2022 phải 

đáp ứng các điều kiện sau đây: Thuộc Biểu 

thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện 

Bản Thỏa thuận Việt Nam-Campuchia giai 

đoạn 2021-2022; Có Giấy Chứng nhận xuất 

xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm 

quyền của Vương quốc Campuchia cấp; 

Thông quan qua các cặp cửa khẩu theo quy 

định. 

Bên cạnh đó, đối với mặt hàng lúa gạo, 

trường hợp nhập khẩu vượt hạn ngạch thì số 

lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch có thể được 

áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc 

biệt của các Hiệp định thương mại tự do mà 

Việt Nam và Campuchia cùng là thành viên 

hoặc có thể được áp dụng thuế suất thuế nhập 

khẩu ưu đãi. 

Ngoài ra, trường hợp lá thuốc lá chưa chế 

biến nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch 

nhưng vẫn nằm trong tổng mức hạn ngạch 

theo WTO và đảm bảo các điều kiện quy 

định trong các văn bản quy phạm pháp luật 

của Việt Nam về hạn ngạch thuế quan thì số 

lượng này được áp dụng mức thuế suất thuế 

nhập khẩu ưu đãi theo Nghị định 

57/2020/NĐ-CP;… 

(Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2021 

đến hết ngày 31/12/2022.) 

 

Ngày 13/9/2021, Chính phủ ban hành 

Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 

để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy 

thương mại song phương giữa Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Chính phủ Vương quốc 

Campuchia giai đoạn 2021-2022 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
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Thuế  nhập 
khẩu 

   

VĂN BẢN MỚI 

Miễn thuế nhập khẩu, VAT với hàng 

tài trợ chống dịch 

 

 

Đây là nội dung nêu tại Nghị quyết số 106/NQ-

CP về chính sách thuế với hàng nhập khẩu để 

tài trợ phục vụ phòng, chống Covid-19 được 

Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngày 

11/9/2021. 

Cụ thể, căn cứ tại điều 1, Hàng hóa của tổ chức, 

cá nhân Việt Nam nhập khẩu để tài trợ cho 

Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các tỉnh, thành phố phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, được áp dụng chính sách 

thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng như hàng 

hóa nhập khẩu trong trường hợp viện trợ nhân 

đạo, viện trợ không hoàn lại. 

 

 

 

Chính phủ giao Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành 

phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn 

bản phê duyệt, tiếp nhận hàng hoá nêu trên theo 

đề nghị của các cá nhân, tổ chức, đảm bảo công 

khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính 

sách. 

Bộ Tài chính được đề nghị hướng dẫn hồ sơ hải 

quan với hàng hoá nhập khẩu để tài trợ cho 

phòng, chống Covid-19. Cơ quan hải quan căn cứ 

văn bản phê duyệt của các bộ, ngành, địa phương 

sẽ thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu, 

thuế giá trị gia tăng với các hàng hoá nhập khẩu 

tài trợ cho chống dịch. 

Trường hợp hàng hoá đã nhập khẩu tài trợ cho 

chống dịch trước ngày 11/9 (ngày Nghị quyết có 

hiệu lực) cũng không bị thu hai loại thuế nhập 

khẩu, giá trị gia tăng. Nếu các cá nhân, tổ chức đã 

nộp thuế, sẽ được cơ quan quản lý xử lý số thuế 

đã nộp theo luật quản lý thuế về xử lý tiền thuế 

nộp thừa. 

(Nghị quyết số 106/NQ-CP  

ban hành bởi Chính phủ) 
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Chuẩn  mực  
kế toán 

VĂN BẢN  MỚI 

CÔNG BỐ 5 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN 

CÔNG VIỆT NAM  

Tại Quyết định số 1676/QĐ-BTC ngày 

1/9/2021, Bộ Tài chính đã công bố 5 chuẩn 

mực kế toán công Việt Nam đợt 1. 

Theo đó, Bộ Tài chính vừa phê duyệt 5 chuẩn 

mực kế toán công Việt Nam đợt 1 bao gồm: 

Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 

“Trình bày báo cáo tài chính”; Chuẩn mực kế 

toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ”; Chuẩn mực kế toán công Việt 

Nam số 12 “Hàng tồn kho”; Chuẩn mực kế 

toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà 

xưởng và thiết bị”; Chuẩn mực kế toán công 

Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”. 

Bộ Tài chính giao Cục trưởng Cục Quản lý, 

giám sát kế toán, kiểm toán căn cứ nội dung 

các chuẩn mực kế toán công đã ban hành, 

nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền bổ sung, 

sửa đổi các chế độ kế toán áp dụng cho các 

đơn vị kế toán trong lĩnh vực công và các văn 

bản pháp luật có liên quan, phù hợp với quy 

định hiện hành về cơ chế tài chính công và 

ngân sách nhà nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp 

dụng cho các đơn vị theo từng lĩnh vực hoạt 

động theo lộ trình phù hợp. 

Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán phối 

hợp với các đơn vị liên quan, tiếp tục nghiên cứu 

các chuẩn mực kế toán công theo kế hoạch nêu 

trong Quyết định số 1299/QĐ-BTC ngày 

31/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

phê duyệt Đề án công bố hệ thống chuẩn mực kế 

toán công Việt Nam, trình Bộ trưởng Bộ Tài 

chính để công bố các chuẩn mực tiếp theo. 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc, trực 

thuộc Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ 

được giao, nghiên cứu, đào tạo, phổ biến nội 

dung chuẩn mực kế toán công Việt Nam, vận 

dụng các thông lệ tốt, phù hợp để làm căn cứ đề 

xuất và tham mưu cho Bộ về việc cải cách cơ 

chế chính sách trong khu vực công của Việt 

Nam. 

Việc công bố các chuẩn mực kế toán công Việt 

Nam nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tài 

chính, kế toán; tạo dựng công cụ quản lý hiệu 

lực, hiệu quả của Nhà nước và tại các đơn vị 

trong lĩnh vực công; nâng cao trách nhiệm giải 

trình của các đơn vị trong lĩnh vực công, kịp 

thời, đầy đủ và được quốc tế thừa nhận. 

Đồng thời, chuẩn mực kế toán công Việt Nam 

góp phần thúc đẩy sự hội nhập của nền kinh tế, 

đặc biệt là trong lĩnh vực công với khu vực và 

thế giới, nâng cao tính minh bạch và có thể so 

sánh được của các thông tin tài chính 
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