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Những “trở ngại” khi áp dụng IFRS tại
Việt Nam

Việc áp dụng IFRS sẽ đánh dấu bước chuyển
mình lớn của kế toán Việt Nam, thúc đẩy kế
toán Việt Nam phát triển tiệm cận hơn với sự
phát triển của kế toán trên thế giới. Ngoài các
ảnh hưởng tích cực của việc áp dụng IFRS đối
với các doanh nghiệp, sẽ có rất nhiều thách
thức không nhỏ đang chờ đón họ ở phía trước.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây

Nghị quyết 68/NQ-CP

Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban 
hành Nghị quyết 68/NQ-CP (“Nghị quyết 68”) 
về một số chính sách hỗ trợ người lao động và
doanh nghiệp đang gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19. Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg
cũng đã được ban hành ngay sau đó nhằm
hướng dẫn chi tiết các bước cần thiết thực
hiện chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết 68.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây
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THUẾ Xây dựng hệ thống kế toán và chính 
sách kế toán như thế nào để áp dụng 
IFRS thành công?

Một trong những khó khăn của các công ty Việt 
Nam khi áp dụng IFRS là chưa có hệ thống và 
chính sách phù hợp theo chuẩn mực IFRS. Bản 
tin IFRS của chúng tôi sẽ giúp quý vị có thể xây 
dựng hệ thống kế toán và chính sách kế toán 
như thế nào để áp dụng IFRS thành công.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây

https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/nhung-tro-ngai-khi-ap-dung-ifrs-tai-viet-nam
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/ban-tin-ve-nghi-quyet-68nq-cp
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/xay-dung-he-thong-ke-toan-va-chinh-sach-ke-toan-nhu-nao-de-ap-dung-ifrs-thanh-cong


Chuỗi bài hỏi đáp về thị trường Đà Nẵng

1. Chính sách hỗ trợ
cho các doanh nghiệp
Đà Nẵng trong thời kỳ
bùng phát đại dịch

Xem chi tiết tại Facebook và
LinkedIn của chúng tôi

2. Các thị trường nước
ngoài thành phố Đà
Nẵng sẽ tập trung thu hút

Xem chi tiết tại Facebook và
LinkedIn của chúng tôi

3. Kế hoạch thúc đẩy
kinh tế của Đà Nẵng
năm 2022

Xem chi tiết tại Facebook
và LinkedIn của chúng tôi

Ba văn phòng kinh doanh với hơn 400 chuyên gia trên toàn quốc đã đánh dấu chặng 
đường 20 năm trưởng thành và phát triển của RSM Việt Nam nhờ vào việc tận dụng 
mạng lưới toàn cầu kết hợp với kinh nghiệm trong nước, củng cố vị thế cũng như 
cam kết đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển và đạt được các mục tiêu 
thông qua việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế, tư vấn và cho thuê ngoài.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây

KINH TẾ

Kỷ niệm 20 năm thành
lập RSM Việt Nam
RSM Việt Nam kỷ niệm 20 
năm hoạt động kinh doanh và 
tự hào là một trong những 
Công ty kiểm toán và tư vấn 
hàng đầu tại Việt Nam.
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https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6848555872541659136
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông 
tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt 
Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý 
kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.
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Cập nhật thuế và kiểm toán thường
niên 2021

Vào ngày 25/08/2021, hội thảo trên trực tuyến
"Cập nhật thuế và kiểm toán thường niên
2021" của chúng tôi đã được với phần trình bày
chi tiết về việc áp dụng IFRS trên thế giới và tại
Việt Nam và những ảnh hưởng của nó đối với 
các doanh nghiệp tại Việt Nam, cũng như cập 
nhật về môi trường thuế vào năm 2021.

Xem video ghi hình tại đây

SỰ KIỆN

Chuỗi Đối thoại về Thuế - Tập 3

Vào ngày 31/08/2021, tập thứ 3 của Series Đối 
thoại về Thuế của chúng tôi đã được tổ chức 
thành công với chủ đề “Áp dụng hóa đơn điện
tử tại Việt Nam: Thực trạng và các vấn đề
quan tâm” thông qua phần trình bày và những
chia sẻ chi tiết về những cập nhật mới nhất về 
các quy định liên quan và những điểm chính đáng 
chú ý về triển khai hóa đơn điện tử mà doanh 
nghiệp nên sẵn sàng.

Xem video ghi hình tại đây
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Liên hệ

Phát triển kinh doanh
T: +84 28 3827 5026
E: business@rsm.com.vn

Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3
140 Nguyễn Văn Thủ
Phường Đa Kao, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
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