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Tóm tắt: 
 

Chuẩn mực kế toán (CMKT) là tập hợp các nguyên tắc, các yêu cầu cơ bản để hướng dẫn người 

làm kế toán nhận thức, ghi chép và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. CMKT tạo ra một hệ 

thống quan điểm hành xử thống nhất cho tất cả các kế toán viên trong các doanh nghiệp. Việc vận 

dụng đúng CMKT là một vấn đề rất quan trọng trong công tác kế toán với cả doanh nghiệp và các 

tổ chức liên quan. Nghiên cứu này được thực hiện để đánh giá tình hình vận dụng CMKT của các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng cách tiến hành việc điều tra thông qua 

bảng câu hỏi phỏng vấn trực tiếp. Nghiên cứu đã đánh giá được mức độ vận dụng CMKT thường 

xuyên hay không thường xuyên của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

         Từ khóa:  Chuẩn mực kế toán; Hệ thống kế toán; Báo cáo tài chính; Kiểm toán; Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. 
 

Abstract: 
 

Accounting Standard consists of rules and basic requirements to guide accountants through 

recognizing, recording and reflecting potential economic operation. Accounting Standard creates a 

united viewpoint system for accountants in enterprises. Application of Accounting Standard plays 

an important role in accounting work for both enterprises and other related organizations. This 

study is conducted to evaluate Accounting Standard application in small and medium - sized 

Enterprises in Gia Lai province. The study is run by investigation via questionnaire and direct 

interview. The levels of Accounting Standard application in enterprises have been assessed by the 

study.  

            Key words: Accounting Standard; Accounting system; Financial Report; Audit; Small and 

Medium – sized Enterprises.   

 


