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Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tƣ số 107/2017/TT-BTC (“Thông tư 107”) 

hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp thay thế Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp 

ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC (Quyết định 19”) và sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010. Thông tư nêu trên có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018. Áp dụng cho cả năm 2018, Thông tư 107 chính thức hình thành bộ khung pháp lý 

mới về chế độ kế toán liên quan đến các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam. 

Điều này được đánh giá là một cột mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện các 

quy định về chế độ kế toán áp dụng cho các cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập; và 

một số đơn vị khác có hoặc không sử dụng Ngân sách Nhà nước. Hệ thống kế toán Việt Nam đã 

được xây dựng, trên một cơ sở tiếp thu có chọn lọc với những nguyên tắc, thông lệ phổ biến của 

quốc tế. Đây là tiền đề quan trọng góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp luật kế toán cũng như 

nâng cao chất lượng thông tin kế toán đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp tại Việt Nam. 

Sự ra đời của Thông tƣ 107 chính thức thay thế và đưa ra các thay đổi cực kỳ quan trọng và 

toàn diện so với quy định hiện hành về hệ thống biểu mẩu, sổ sách kế toán và phƣơng pháp 

lập chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản và phƣơng pháp hạch toán tài khoản kế toán; hệ 

thống Báo cáo tài chính và phƣơng pháp lập và trình Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán 

ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp đang được nêu tại Quyết định số 19 trước đây.  

Thông tƣ 107 được cho là có những thay đổi lớn đối với Chế độ kế toán so với các quy định 

trước đây. Cùng với sự vận động và thay đổi toàn diện các quy định về công tác tổ chức kế toán 

trong Thông tư này, đội ngũ kế toán của các đơn vị hành chính sự nghiệp phải chủ động tìm hiểu 

để trang bị kiến thức cho mình, đồng thời phải cập nhật các cách xử lý mới nhằm đảm bảo việc 

tuân thủ nhanh chóng, kịp thời các quy định hiện hành. 
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Để nắm bắt đƣợc các nội dung chính của Thông tƣ 107, Quý đơn vị cần nhanh chóng tìm 

câu trả lời bao gồm các vấn đề sau đây: 

 Các thay đổi quan trọng nhất giữa Thông tư 107 và Quyết định 19 là gì? 

 Các đơn vị hành chính, sự nghiệp bị tác động như thế nào bởi Thông tư 107? 

 Các đơn vị đã biết cách thức, phương pháp chuyển đổi số liệu từ Chế độ kế toán cũ sang 

Chế độ kế toán mới? 

 Cách xử lý kế toán tuân thủ theo Thông tư 107 đối với các giao dịch, nghiệp vụ phát sinh 

trong quá trình hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp như thế nào? 

 Mẫu chứng từ kế toán bắt buộc sử dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp ra sao? 

 Trong những trường hợp nào, các đơn vị hành chính sự nghiệp được tự thiết kế mẫu 

chứng từ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và mẫu chứng từ tự thiết kế này 

phải đáp ứng tối thiểu các điều kiện nào? 

 Các đơn vị đã mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và đã thực hiện 

đúng nội dung, trình tự, phương pháp ghi chép, hạch toán đối với từng mẫu sổ kế toán 

này hay chưa?  

 Cách thức lập và trình bày Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn 

vị hành chính sự nghiệp quy định tại Thông tư 107 có gì thay đổi? 

 Đơn vị cần lên kế hoạch như thế nào để tuân thủ chế độ kế toán quy định tại Thông tư 

107 kể từ ngày 01/01/2018? 

 

Việc cập nhật không kịp thời, không đầy đủ các quy định mới trong Thông tƣ 107 có thể dẫn 

đến rủi ro các đơn vị hành chính sự nghiệp không thể nắm bắt cách xử lý chứng từ kế toán, hạch 

toán kế toán và không thể chuẩn bị hiệu quả công tác quyết toán tài chính, quyết toán Ngân sách 

của các đơn vị hành chính sự nghiệp trong năm 2018 sắp đến. 

 

Với mục đích cập nhật, hướng dẫn, hệ thống hóa những điểm thay đổi cốt lõi trong Thông tƣ 

107, giúp cho kế toán các đơn vị nhận diện sớm các rủi ro về kế toán và cách xử lý các vấn đề 

này một cách cụ thể, rõ ràng nhất, đồng thời giúp các đơn vị hành chính sự nghiệp nắm vững và 

triển khai áp dụng thành thạo Chế độ kế toán mới ngay từ đầu năm 2018, Công ty TNHH Kiểm 

toán và Thẩm định giá AFA phối hợp với Trung tâm Đào tạo và Tƣ vấn Hồng Đức cùng Vụ 

Chế độ Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính tổ chức Chương trình tập huấn: 

 

 

 

 

 

THAM DỰ NGAY – ĐỂ PHÕNG TRÁNH RỦI RO CHO ĐƠN VỊ! 

  

THÔNG TƢ 107/2017/TT-BTC: KHUNG PHÁP LÝ MỚI VỀ 

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 

CÓ HIỆU LỰC KỂ TỪ NGÀY 01/01/2018 
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 GIẢNG VIÊN 

CÔ TOÁN THỊ NGOAN 

Trƣởng phòng Chế độ kế toán Nhà nƣớc - Vụ chế độ Kế toán và Kiểm toán - Bộ Tài chính 

Trực tiếp tham gia soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới. 

Mục tiêu khóa học 

Sau khi hoàn thành khóa học, Quý Học viên sẽ: 

 Nhận diện được các thay đổi quan trọng giữa Thông tư 107 và Quyết định 19; 

 Nhận thức được các nghĩa vụ tuân thủ và một số rủi ro tiềm tàng trong việc thực hiện 

Thông tư 107; 

 Nắm bắt kịp thời và hiệu quả các nội dung thay đổi cũng như các yêu cầu về chế độ kế 

toán, hệ thống sổ sách chứng từ, phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính, Báo 

cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước của các đơn vị hành chính sự nghiệp; 

 Hiểu biết sâu sắc hơn về các yêu cầu được nêu trong Thông tư 107. Từ đó, đơn vị có thể 

lên kế hoạch thuận lợi tuân thủ quy định Pháp luật và chủ động phòng ngừa rủi ro. 

 

Nội dung Khóa học 

1. Tổng quan về hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các quy định chung về 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp tại Việt Nam 

 

2. Quan điểm xây dựng Chế độ kế toán mới và hệ thống một số thay đổi quan trọng trong 

Thông tƣ 107/2017/TT-BTC 

3. Hƣớng dẫn cách thức hạch toán, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thông qua 

những ví dụ cụ thể  

4. Hƣớng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp chuyển đổi số liệu từ Chế độ kế toán cũ 

sang Chế độ kế toán mới 

5. Một số thay đổi quan trọng của Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc, hệ thống tài khoản 

kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán. 

6. Giải đáp một số tình huống 

Để tối đa hoá khả năng tiếp thu trong quá trình thảo luận nhóm, thuyết trình, nghiên cứu tình 

huống và thực hành, chúng tôi hi vọng quý Đơn vị đăng ký sớm để Ban tổ chức có thể bố trí 

hợp lý nhất. 
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PHÍ THAM DỰ 

 

Nội dung Học phí 

Phí tham dự Khóa đào tạo: “ Thông tƣ 

107/2017/TT- BTC: Khung pháp lý mới về 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp” 

 

1.500.000 VND/ Học viên 

 

Phí đã bao gồm: 

 Chứng nhận đào tạo 

 Tài liệu tập huấn 

 Đĩa CD văn bản pháp luật 

 Hóa đơn 

 Tea-Break 

 

 

 
 

 Ngoài ra, Quý Học viên có thể đăng ký nhận Sách do Vụ Chế độ Kế toán, Kiểm toán – 

Bộ Tài chính phát hành với mức giá 350.000 VND/bộ. 

 

Để phục vụ tốt việc tổ chức và quản lý việc xuất Hóa đơn cho các Đơn vị tham gia Khóa học, 

Quý Học viên vui lòng thanh toán Học phí bằng chuyển khoản về AFA khi đăng ký tham dự, 

thông tin chi tiết như sau: 

 

 Số tài khoản: 004 1000 20 60 68 

 Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng 

 Tên tài khoản: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA 

***  *** 

Để giữ chỗ Quý vị vui lòng click vào ĐĂNG KÝ bên trên hoặc liên hệ: 

Tel:   0236.363.3333 – Máy lẻ 304 

Hotline:  01206.22.44.08 (Ms. Thu Thảo) 

Email:  thuthao.afa@gmail.com 

Thời gian:  Từ 07:30 – 16:30 ngày 06.01.2018  -  07.01.2018  

Địa điểm:  Hội trường Bưu điện - 50B Nguyễn Du, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

 

Số lƣợng chỗ ngồi có hạn, 

Chúng tôi chỉ ƣu tiên cho các Đơn vị đăng ký trƣớc! 

ĐĂNG KÝ NGAY 

mailto:thotran.afa@gmail.com

