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Tóm tắt những điểm mới của luận án 

Những đóng góp mới của luận án có ý nghĩa khoa học và thực tiễn: 

1. Luận án góp phần làm rõ những nội dung lý luận cơ bản về tài sản tài chính tại các ngân 

hàng thương mại, và kế toán tài sản tài chính trên các mặt nhận diện và phân loại, đo 

lường, ghi nhận, suy giảm giá trị, trình bày và công bố thông tin trên BCTC để người sử 

dụng BCTC có thông tin hữu ích về giá trị của TSTC cũng như kết quả kinh doanh phát 

sinh từ TSTC.  

2. Tổng hợp, phân tích và đánh giá thực trạng khung pháp lý về kế toán tài sản tài chính 

áp dụng cho các ngân hàng thương mại Việt Nam. Qua nghiên cứu phân tích, tổng 

hợp để đưa ra các đánh giá chung về việc tuân thủ quy định kế toán tài sản tài chính 

của các NHTM Việt Nam dựa trên khảo sát thực trạng kế toán tài sản tài chính của 

các NHTM Việt Nam. 

3. Thông qua kết quả nghiên cứu thực trạng khung pháp lý và thực trạng kế toán tài sản 

tài chính của các NHTM Việt Nam, đề xuất các giải pháp hoàn thiện hoàn thiện 

khung pháp lý về kế toán tài sản tài chính tại các NHTM Việt Nam và hoàn thiện 

việc kế toán tài sản tài chính tại các NHTM Việt Nam, góp phần đáp ứng nhu cầu 

thông tin tài chính của các đối tượng sử dụng và thúc đẩy tiến trình hài hoà hệ thống 

kế toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế về kế toán. Luận án đã đề xuất các giải 

pháp hoàn thiện như sau: 

- Luận án đề xuất hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quy định về kế toán tài sản tài chính 

của các NHTM Việt Nam theo thông lệ quốc tế nhằm nâng cao tính hữu ích của thông 

tin kế toán tài sản tài chính đối với các đối tượng sử dụng thông tin.  



 

- Luận án đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện thực trạng kế toán tài sản tài chính 

của các NHTM Việt Nam.   

4. Phân tích những thuận lợi cũng như khó khăn và thách thức trong quá trình chuyển 

đổi việc kế toán các tài sản tài chính tại các NHTM Việt Nam theo chuẩn mực quốc 

tế, từ đó gợi ý các kiến nghị và giải pháp để việc chuyển đổi được thực hiện theo một 

lộ trình thích hợp, mang lại hiệu quả cao. 

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGHIÊN CỨU SINH 

      Hướng dẫn một Hướng dẫn hai  
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