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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KẾ TOÁN QUỐC TẾ 

Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL ACCOUNTING; Mã số môn học: ACC308 

Ngành đào tạo: Kế toán; Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin chung về môn học 

Loại môn học Số tín chỉ: 03 Số giờ học:  53,33 

• Đại cương 

• Khối ngành 

• Cơ sở ngành 

• Ngành :X 

• Chuyên ngành: X 

• Lý thuyết: 2 

• Thực hành/ Thảo luận: 0,33 

• Tiểu luận/ Bài tập: 0,67 

• Kiến tập  

• Lý thuyết (15 tiết/1 tc): 25 

• Thực hành/ Thảo luận 

(30 tiết/1tc): 8,33 

• Tiểu luận/ Bài tập (30 giờ/ 1tc): 

20 

• Kiến tập (90 giờ/1tc): 

2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học trước Kế toán tài chính 3, Anh văn chuyên ngành 2 

Các yêu cầu khác 

Yêu cầu về kiến thức : 

Hiểu các qui định, nguyên tắc, phương pháp kế toán liên quan đến các 

chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.  

-Yêu cầu về kỹ năng: 

Làm việc nhóm, thuyết trình, thảo luận và đọc, hiểu một số tài liệu 

kinh tế nói chung bằng tiếng Anh 

-Yêu cầu về thái độ: 

Tích cực trong việc học tập 
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3.  Mô tả môn học 

Môn học là môn bổ trợ, tự chọn thuộc kiến thức ngành, chuyên ngành, nhằm giới thiệu 

những nội dung cơ bản của kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế, cụ thể,nội dung môn học 

đi sâu nghiên cứu các vấn đề tổng quan về kế toán quốc tế, tổ chức lập qui trình soạn thảo ban 

hành chuẩn mực, khuôn mẫu lý thuyến chuẩn mực BCTC quốc tế, nội dung hệ thống chuẩn 

mực kế toán quốc tế/ chuẩn mực BCTC quốc tế và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam để 

đối sánh giữa hệ thống chuẩn mực trên. 

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Lý thuyết 

Nội dung Phân bổ thời lượng 

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUỐC TẾ 

1.1. Lược sử quá trình hình thành và phát triển chuẩn mực kế toán quốc 

tế 

1.1.1. Giai đoạn hình thành 

1.1.2. Giai đoạn phát triển 

1.2. Đối tượng nghiên cứu của kế toán quốc tế 

1.3. Các khái niệm liên quan đến kế toán quốc tế 

1.3.1. Các khái niệm về chuẩn mực kế toán và chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế 

1.3.2. Khái niệm về kế toán quốc tế 

1.4. Các tổ chức quốc tế về kế toán 

1.4.1. Tổ chức Liên đoàn kế toán quốc tế  

1.4.2. Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế 

1.4.3. Các tổ chức liên quan khác 

1.5. Những nhân tố tác động đến kế toán quốc tế 

1.5.1. Vai trò của các nhân tố tác động đến kế toán quốc tế 

1.5.2. Nội dung và mức độ ảnh hưởng các nhân tố tác động đến kế toán 

quốc tế 
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1.6. Xu hướng hội tụ kế toán quốc tế 

CHƯƠNG 2 - TỔ CHỨC LẬP QUI VÀ QUI TRÌNH SOẠN THẢO 

CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

2.1. Tổ chức lập qui  

2.1.1. Tổng quan về các lý thuyết lập qui 

2.1.2. Nội dung của tổ chức lập qui quốc tế  

2.2. Qui trình ban hành chuẩn mực báo cáo tài chính 

4 

CHƯƠNG 3 - KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN MỰC BÁO 

CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  

3.1. Tổng quan về IFRS Framework 

3.1.1. Khái niệm  

3.1.2. Mục tiêu 

3.1.3. Vai trò 

3.2. Nội dung cơ bản của IFRS Framework 

3.2.1. Báo cáo tài chính cho mục tiêu chung  

3.2.2. Doanh nghiệp báo cáo 

3.2.3. Các đặc điểm chất lượng của thông tin tài chính hữu ích 

3.2.4. Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

7 

CHƯƠNG 4 - HỆ THỐNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

QUỐC TẾ 

4.1. Tổng quan về hệ thống chuẩn mực BCTC quốc tế 

4.1.1. Đặc điểm cơ bản 

4.1.2. Vai trò  

4.2. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực BCTC quốc tế 

4.2.1. Các chuẩn mực kế toán quốc tế  

4.2.2. Các chuẩn mực BCTC quốc tế  
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4.2.3. Các hướng dẫn chuẩn mực kế toán quốc tế/ chuẩn mực BCTC 

quốc tế 

CHƯƠNG 5 - ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM 

5.1. Hệ thống chuẩn mực kế toán của Việt Nam 

5.1.1. Qui định pháp lý 

5.1.2. Tổ chức lập qui 

5.1.3. Qui trình ban hành chuẩn mực 

5.1.4. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 

5.2. Đối chiếu một số chuẩn mực BCTC quốc tế với chuẩn mực kế toán 

của Việt Nam. 

5.2.1. Chuẩn mực hàng tồn kho 

5.2.2. Chuẩn mực tài sản cố định hữu hình 

5.2.3. Chuẩn mực tài sản cố định vô hình 

5.2.4. Chuẩn mực doanh thu và thu nhập khác 

5.2.5. Chuẩn mực chi phí đi vay 
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Thảo luận và bài tập 

Nội dung 

 

Phân bổ thời lượng 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 1 - KHUÔN MẪU LÝ THUYẾT CHUẨN 

MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ  

3.2.4. Nội dung khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 

4 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 2 - HỆ THỐNG CHUẨN MỰC BÁO 

CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

4.2.1. Các chuẩn mực kế toán quốc tế  
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4.2.2. Các chuẩn mực BCTC quốc tế  

4.2.3. Các hướng dẫn chuẩn mực kế toán quốc tế/ chuẩn mực BCTC 

quốc tế 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 3 - ĐỐI CHIẾU HỆ THỐNG CHUẨN 

MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VỚI CHUẨN MỰC KẾ 

TOÁN VIỆT NAM 

5.1.4. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam 

5.2. Đối chiếu một số chuẩn mực kế toán quốc tế/ chuẩn mực BCTC 

quốc tế với chuẩn mực kế toán của Việt Nam. 
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