
 

     TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP.HCM 

   * Hoïc & Laáy baèng taïi :  952 Quang Trung, P.8, Q.GoøVaáp (Đối diện gần Cổng xe ISUZU) 
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 1.  Chứng chỉ do BTChính- ĐH Kinh Tế tp.HCM cấp nhanh, uy tín cơ hội để DN chọn bạn; 

               2.  Không  ghép lớp - Kéo dài  thời gian học - cấp bằng, Làm trễ mất cơ hội của bạn; 

                   3.  Học trên Máy chiếu - Máy lạnh - Lớp chất lượng từ 20 - 30 hv - Miễn lệ phí thi; 

           4.  Học THỰC HÀNH trên Máy tính - GV Kinh nghiệm - Tâm lý luôn lắng nghe & Hiểu bạn; 

     5.  Giảng viên hỗ trợ bạn trong & sau khi học - Để bạn đi làm tự tin đảm nhiệm công việc. 
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Tp.HCM 

 

 Văn phòng – Học :: 
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 Ghi danh, Học và Lấy bằng tại đây : 



 

 1.400.000 đ 

 

  
 
 

 

 
 

 Mục tiêu :  Đào tạo Kế toán THỰC HÀNH giỏi - Thạo việc cho Doanh Nghiệp. 

   Bạn được Học Thực Hành trên bộ chứng từ, hóa đơn Thực Tế tại doanh nghiệp  (Chứ không phải  

 làm bài tập như ở trường)  - HỌC XONG vào Công ty làm được ngay Vì giống y tất cả các phần 

hành kế toán bạn đã học  - BIẾT nguồn gốc số liệu để Lập các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế 

toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC .v.v.. 
 

 Đối tượng : 
 

 Bạn biết nghề kế toán “bền, chắc, làm tới già vẫn được”.. Nên quyết tâm tạo lập     vững chắc 

nghề này -  Để trở thành Kế toán viên giỏi ... Kế toán trưởng sau này.” 

 Sinh viên  các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,...  chỉ quen làm 

bài tập ở trường chưa biết rõ công viêc kế toán thực tế trong DN phải làm thế nào ? 

- Cách thu thập, xử lý số liệu chứng từ hóa đơn thực tế (Cầm tới chứng từ là bối rối 

kô biết làm thế nào cho đúng? ); Học xong khóa này là bạn tự tin làm việc, cạnh 

tranh lựa chọn cơ hội thăng tiến cho mình vào các doanh nghiệp lớn. 
  

 Bạn đang làm nghề kế toán. Nhưng chưa qua đào tạo đầy đủ  hoặc do bạn bè chỉ cho 1 phần 

công việc KT.  Hoặc bạn đã bỏ lâu cần lấy lại kinh nghiệm để đảm nhận công việc. 

 Chủ DN muốn biết kế toán  để quản lý nhân viên kế toán xem có lừa của mình không ?  

 

 Nội dung:  Bao gồm 2 phần chính. 
 

a) Phần Học vận dụng bài tập thực tế : 

 Nguyên lý kế toán - Kế toán tài chính: 

 Phương pháp làm kế toán phổ biến áp dụng tại DN hiện nay theo Thông tư mới 2015. 

 Được học hết các phần hành kế toán tại DN như: Kế toán Thu chi - Công nợ, Hàng hóa 

nguyên vất liệu - Tồn kho, Tiền lương, Chi phí - Giá thành sản phẩm tiêu thụ và xác định kết 

quả kinh doanh tại DN. Cuối cùng là biết nguồn gốc số liệu để Lập được báo cáo tài chính 

mà DN phải tuân thủ theo quy định Thuế nhà nước. 
 

b) Phần thực hành trên Máy  (Theo tình huống phát sinh tại DN & Lập BCTC) 

 Cách bạn kiểm tra, lập, lưu chứng từ như thế nào ?  Ngay khi các nghiệp vụ phát sinh tại DN. 
 

 Tiếp theo Người kế toán sẽ phải “Theo dõi và quản lý Chứng từ thế nào?” thông qua việc 

cập nhật lên các Sổ kế toán như: Nhật ký Chung, Tổng hợp, Chi tiết, Công nợ, hàng hóa….v.v. 
 

 Vấn đề Cuối kỳ phải Kiểm tra/Đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện 
trước khi làm báo cáo tài chính. Lưu trữ theo thời gian yêu cầu của doanh nghiệp và 
quy định của Thuế - Nhà nước. 

 Thời gian :   02 tháng ;  Tối : Thứ  2,4,6 -  3,5,7. 
 
 

 

 Học phí ưu đãi: 

 

                 * Bạn đóng trước ngày Khai giảng được giảm 200.000 đ.  

  

*LÔÙP: KEÁ TOAÙN THÖÏC HAØNH THÖÏC TEÁ treân Maùy  

( Hoïc vieân ñöôïc THÖÏC HAØNH Leân soå saùch từ Boä chöùng töø Thöïc vaø laäp BCTC ) 



 
 

 

 

 

 

 

 Đối tượng học :  

a) Bạn muốn KHAI BÁO THUẾ CHUYÊN NGHIỆP cho các doanh nghiệp. 

b) Chủ Doanh Nghiệp muốn  nắm rõ, tự xoay sở  khai báo Thuế riêng cho mình. 

c) Sinh viên  các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,...  chỉ biết mơ hồ 

về các loại thuế, chưa biết rõ công việc khai báo thuế thực tế tại DN phải làm 

những gì ? hay Cầm tới tờ hóa đơn đỏ, chứng từ là bối rối kô biết mình làm thế 

nào cho đúng?). Học xong khóa này là bạn sẽ tự tin phụ trách công việc khai thuế  

cho cả DN, giúp DN an tâm kinh doanh không lo bị phạt.  

d) Bạn đã học kế toán, nếu biết thêm về Thuế là lợi thế cạnh tranh công việc tốt cho bạn  

 

 

 Nội dung khóa học: tuế( Áp dụng chương trình  HTKK  của Tổng cục Thuế nhà nước ). 

1. Hướng dẫn thủ tục Đăng ký - Khai báoThuế ban đầu khi thành lập Côngty với Cơ Quan Thuế. 

Trong đó có Cách khai báo thuế qua mạng internet ( Đăng ký sử dụng Chữ ký số - USB Token) 
 

2. Thực hành trên máy tính Lập tờ khai báo cáo các loại Thuế Giá trị gia tăng; Thuế Thu nhập 

doanh nghiệp; Thuế Thu nhập cá nhân; Thuế Môn bài, Thuế XNK; Thuế Tiêu thụ đặc biệt; …). 
 

3.  Hướng dẫn Kê khai thuế theo định kỳ Tháng/Quý/Năm, báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn…, 

Cuối cùng là hoàn tất lập hồ sơ Quyết toán thuế và Hoàn thuế theo đúng hạn nộp cho cơ 

quan Thuế nhà nước quy định.  

 

 Thời gian :  01 tháng; Tối: 2,4,6/ 3,5,7. 
 

 

  Thông  tin  cần  biết :    

 Việc Khai báo thuế là khâu tối quan trọng, bắt buộc khi bạn thành lập Doanh Nghiệp    

( Nếu không làm đúng quy định và nghĩa vụ với nhà nước - Sẽ bị phạt vì trốn thuế ) . 

 Ngày nay Khai Báo Thuế đã trở thành một “NGHỀ HOT” vì đây là nghề tự do mà lại có 

thu nhập cao do có thể nhận Khai báo thuế cho nhiều công ty cùng một lúc . 
 

 Sinh viên ra trường tránh bỡ ngỡ  (khi cầm trên tay hóa đơn chứng từ mà không biết 

xử lý thế nào cho đúng ?)  Cần thiết có kinh nghiệm thực hành Kế toán & Thuế  để tự tin 

làm việc, dành cơ hội tốt thăng tiến nhanh cho mình.  

 
 

 

 
 

 Học phí ưu đãi – Học là làm được : 

 

  Bạn đăng ký trước ngày khai giảng  được giảm: 100.000 đ . 

  

*LÔÙP: THÖÏC HAØNH KHAI BAÙO THUEÁ treân Maùy tính 

( Laäp TÔØ KHAI Thueá vaø Laäp hoà sô QUYEÁT TOAÙN Thueá Naêm noäp qua maïng… ) 



Học phí 

2.200.000 đ 

 

 

 
 

 

I. Đối Tượng Học :    <<<  Nghề được xem là:  "Gừng càng già, càng cay"  >>> 

 Bạn biết nghề Kế Toán HOT hiện nay. Vì nó "Bền, Chắc, lương Cao" . Đặc biệt khi bạn biết cả 

"kế toán & thuế" sẽ giúp bạn có nghiệp vụ sâu rộng hơn, giao tiếp với DN & Cơ quan Thuế ăn ý hơn 

và dễ dành Job tốt hơn (“Là tiêu chí lựa chọn của DN”).  

 Ngoài việc Kế Toán, bạn có thể linh động nhận thêm "JOB" Khai Báo Thuế cho nhiều Doanh 

nghiệp cùng lúc để tăng thêm thu nhập.    

 Bạn là kế Toán viên nhưng chưa đào tạo đầy đủ cần bồi dưỡng nâng cao thêm tay nghề.  
 

  Sinh viên  các ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh,...  chỉ quen làm bài 

tập ở trường chưa biết rõ công việc kế toán – Thuế thực tế tại DN phải làm thế nào ? - 

Cách thu thập, xử lý số liệu chứng từ hóa đơn thực tế ? (Khi Cầm tới chứng từ hóa 

đơn đỏ là bối rối kô biết mình làm thế nào cho đúng? ); Học xong khóa này là 

bạn tự tin phụ trách tốt công việc; Là cơ hội cạnh tranh thăng tiến vào các DNghiệp lớn. 

 Chủ D.N muốn  hiểu rõ kế toán & Thuế để Quản lý, Xoay sở cho công ty mình… 
 

II. Nội Dung Chính:   Gồm 2 phần A & B sau đây: 

A. Phần Kế Toán Thực Hành :  

1. Phần Học vận dụng bài tập thực tế:   

 Phương pháp làm kế toán phổ biến áp dụng tại DN hiện nay - Cập nhật theo Thông tư mới 2015. 

 Được làm hết các phần hành kế toán tại DN như: Kế toán Thu chi - Công nợ, Hàng hóa 

Nguyên vất liệu - Tồn kho, Tiền lương, Chi phí - Giá thành sản phẩm và Xác định kết quả kinh doanh 

Cuối cùng là tập hợp số liệu Lập được báo cáo tài chính cho DN và nộp cho CQThuế nhà nước. 
 

 

2. Phần thực hành :   

 Cách bạn kiểm tra, lập, lưu chứng từ như thế nào ?  Ngay khi các nghiệp vụ phát sinh tại DN. 

 Tiếp theo Bạn sẽ phải “Theo dõi và quản lý Chứng từ thế nào?” thông qua việc cập nhật lên 

các Sổ kế toán như: Nhật ký Chung, Tổng hợp, Chi tiết, Công nợ, hàng hóa..  

 Vấn đề Cuối kỳ phải Kiểm tra/Đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn thiện trước 

khi làm báo cáo tài chính. Lưu trữ theo thời gian yêu cầu 

của doanh nghiệp và quy định của Thuế - Nhà nước. 
 

 B. Thực hành khai báo Thuế : 

1. Hướng dẫn thủ tục Đăng ký - Khai báoThuế ban đầu khi thành lập Côngty với Cơ Quan Thuế. 

Trong đó có Cách khai báo thuế qua mạng internet ( Đăng ký sử dụng Chữ ký số - USB Token) 
 

2. Thực hành trên máy tính Lập tờ khai báo cáo các loại Thuế Giá trị gia tăng; Thuế Thu nhập doanh 

nghiệp; Thuế Thu nhập cá nhân; Thuế Môn bài, Thuế XNK; Thuế Tiêu thụ đặc biệt; …). 
 

3. Hướng dẫn Kê khai thuế theo định kỳ Tháng/Quý/Năm, báo cáo Tình hình sử dụng hóa đơn…, 

Cuối cùng là hoàn tất lập hồ sơ Quyết toán thuế và Hoàn thuế  

     theo đúng hạn nộp cho cơ quan Thuế nhà nước quy định.  

.

              
 Bạn đăng ký trước ngày Khai giảng  sẽ được giảm thêm:  300.000 đ. 

*LÔÙP:  KEÁ TOAÙN THÖÏC HAØNH THÖÏC TEÁ  

             Vaø THÖÏC HAØNH KHAI BAÙO THUEÁ treân Maùy tính. 



   900.000đ 

 

  

 

 
 

A. Đối tượng học: 
 

 Bạn đã có kiến thức kế toán, Tức Là biết ý nghĩa bảng hệ thống tài khoản, 

biết định khoản, và hiểu các loại sổ sách ,báo cáo kế toán. 

 Bạn chưa sử dụng và làm chủ được 1 hệ thống kế toán hỗ trợ cho riêng mình.  

 Doanh nghiệp tuyển dụng thường có những bài TEST bằng Misa,  Excel....  

      Hãy chuẩn bị cho Mình, đừng để bỏ qua cơ hội cạnh tranh, thăng tiến tốt của bạn ! 

 
 

B. Nội dung khóa học : 
 

 Bạn được làm trên bộ chứng từ phát sinh của DN, có chữ ký sống xác nhận các phòng ban ;   

 Làm Y như tại công ty - Bao gồm số liệu kế toán Tổng hợp, Ngân sách và Giá thành . v.v.”. 
 

1. Hướng dẫn cài đặt, Sử dụng hệ thống MISA “Luôn An 

toàn - Hiệu quả - bảo mật dữ liệu của bạn” 

2. Cách khai báo thông tin DN ban đầu. Tạo lập dữ liệu vào 

các danh mục; Nhập, kiểm các số dư đầu kỳ các phân hệ kế 

toán, xem các báo cáo ban đầu v.v… 

3. Phân tích dữ liệu của các chứng từ phát sinh nhập vào các 
phân hệ - Lưu vào Sổ Nhật Ký Chung…. Máy sẽ làm tự 

động kết-chuyển số liệu vào các chi tiết, tổng hợp, sổ cái, 

.v.v.  ( Tùy theo yêu cầu quản lý của từng mô hình DN). 

4. Lệnh thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết 
chuyển Thuế, Doanh thu, Chi phí ra Lỗ/Lãi tháng đó) . 

5. Tạo bảng cân đối tài khoản …  

6. Cuối kỳ Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn 
thiện sổ sách trước khi làm báo cáo ; In các báo cáo tài 
chính theo yêu cầu DN. Lưu trữ theo thời gian của doanh nghiệp và quy định của Thuế-Nhà nước. 

 
 

C.  Trình tự làm kế toán trên máy tính : : 
 

 

 

a. Hàng ngày, kế toán viên căn cứ vào bảng tổng hợp chứng 

từ đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định TK-Nợ, TK-Có để nhập liệu vào máy theo các 

bảng, biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán.  
 

 

b. Cuối tháng/kỳ (hoặc bất kỳ lúc nào), kế toán thực hiện 

khoá sổ &lập BCTC. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp / chi tiết được làm tự động luôn đảm bảo chính xác, 

theo thông tin đã nhập trong kỳ. Kế toán có thể kiểm tra giữa sổ kế toán với BCTC sau khi đã in ra giấy. 
 
 

c. Thực hiện In BCTC theo quy định. Cuối tháng, quý, năm các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết được in ra giấy, 

đóng thành quyển, thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay của  nhà nước….  

 

D. Thời gian học :  Misa học  01 tháng  -  T2,4,6  - T3,5,7.  

 

* Bạn đăng ký trước ngày Khai giảng được giảm học phí : 100.000đ..  

 

*LÔÙP: KEÁ TOAÙN THÖÏC HAØNH MAÙY            , 

.. 

http://hocketoang7.com/tintuc/cac-yeu-to-cua-bao-cao-tai-chinh-47.html
http://hocketoang7.com/tintuc/cac-yeu-to-cua-bao-cao-tai-chinh-47.html


     1,3tr đ 

 

 

 
A. Đối tượng học:    “ Nếu đã làm nghề kế toán – Excel là công cụ cần thiết, đắc lực cho bạn ” 

 

 Bạn đã có kiến thức kế toán, Tức Là biết ý nghĩa bảng hệ thống tài khoản, 

biết định khoản, và hiểu các loại sổ, báo cáo kế toán. 

 Bạn muốn nắm vững cách thiết lập hệ thống sổ sách trên Excel . 

 Doanh nghiệp tuyển dụng luôn có những bài TEST bằng Excel, Misa....  

      Hãy bỏ túi cho Mình, đừng để bỏ qua cơ hội cạnh tranh, thăng tiến tốt của bạn ! 
 

 

B. Nội dung khóa học :    
 

 

 Bạn sẽ biết cách lập sổ sách trên Excel - Được trang bị các hàm Excel chuyên dùng để liên kết  

tính toán tự động tạo ra các sổ chi tiết theo yêu cầu quản lý của DN ; Làm Y như tại  công ty...  
 

 

1. Thiết lập sổ NHẬT KÝ CHUNG (Phản ánh theo trình tự tất cả các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ) 

2. Ứng dụng CÁC HÀM LIÊN KẾT để tạo lập tự động các sổ 
cái, sổ chi tiết hàng hóa, công nợ, .v.v. ( Tùy theo yêu cầu 

quản lý của từng mô hình doanh nghiệp). 

3. Cách thực hiện các bút toán kết chuyển cuối tháng (Kết 

chuyển Thuế, Doanh thu, Chi phí ra Lỗ/Lãi tháng đó bằng 

các hàm đơn giản như hàm (sumif, vlookup, hlookup….). 

4. Lên bảng cân đối tài khoản bằng các hàm liên kết… 

5. Cuối kỳ Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách kế toán để hoàn 

thiện sổ sách trước khi làm báo cáo ; In các báo cáo tài chính 

theo yêu cầu doanh nghiệp. Lưu trữ theo thời gian của DN 

và quy định của Thuế-Nhà nước. 

 

C.  Trình tự làm kế toán trên máy tính : : 
 

 

 

a. Hàng ngày, kế toán viên căn cứ vào bảng tổng hợp chứng 

từ đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác 

định TK-Nợ, TK-Có để nhập liệu vào máy theo các bảng, 

biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm  kế toán.  
 

 

b. Cuối tháng (hoặc bất kỳ lúc nào), kế toán thực hiện khoá 

sổ &lập BCTC. Việc đối chiếu giữa số liệu tổng hợp / chi 

tiết được làm tự động luôn đảm bảo chính xác, theo thông tin đã nhập trong kỳ. Kế toán có thể kiểm tra giữa sổ 

kế toán với BCTC sau khi đã in ra giấy. 
 

 

c. Thực hiện các thao tác in BCTC theo quy định.Cuối tháng, năm các sổ kế toán tổng hợp, chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển, thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế toán ghi bằng tay của nhà nước….  

 

D. Thời gian:   Excel  học 1,5 tháng –  T2,4,6 -T3,5,7 

 

* Bạn đăng ký trước ngày Khai giảng được giảm HP: 200.000đ.  

EXCEL 

*LÔÙP: KEÁ TOAÙN THÖÏC HAØNH MAÙY             

http://hocketoang7.com/tintuc/cac-yeu-to-cua-bao-cao-tai-chinh-47.html


Học phí : 2 Triệu 
đ
 

 

 

 

 

 

A. MỤC TIÊU: 
 

 Xử lý thành thạo các vấn đề kế toán khó trong các DN lớn. 

 Có khả năng tư vấn giúp Giám Đốc ra Quyết định về 

các vấn đề về Tài chính. 

 Am hiểu rộng về Thuế và được cập nhật các kiến thức, 

Thông tư, quy định mới nhất về Thuế nhà nước. 
 

B. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ : 
 
 

 Học viên đã học qua lớp Kế toán doanh nghiệp Thực Hành  

 Sinh viên chuyên ngành Kế toán tài chính các trường TC, CĐ, ĐH. 

 Các Kế toán viên, Kế toán Tổng hợp, Kế toán Trưởng đang                                     

công tác tại các DN. 
 

D. NỘI DUNG HỌC:   “ Gồm 04 chuyên đề “ 
 

   I. Kế toán tài chính:   Xử lý 6 vấn đề phức tạp trong các DN lớn 
 theo đúng các Chuẩn Mực Kế Toán và Chế độ Kế toán Việt nam hiện nay" 

 

     1. Tài sản cố định thuê tài chính  

     2. Phát hành cổ phiếu/ Trái phiếu. 

     3. Chênh lệch tỷ giá. 
 

4. Đầu tư bất động sản. 

  5. Doanh thu và chi phí của Hợp đồng xây dựng.  

6. Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.  

   II. Phân tích Báo cáo tài chính :  Phân tích 3 vấn đề quan trọng của DN" 

1. Phân tích cơ cấu vốn và tình hình đảm bảo khả năng thanh toán  

2. Phân tích các khoản công nợ Phải thu, Phải trả  

3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.  
 

   III. Kế toán quản trị :  "Tư vấn để giúp ban Giám Đốc ra                                            

các quyết định kinh tế đạt hiệu quả tối ưu nhất. Gồm 3 vấn đề"  

1. Phân tích mối quan hệ : Chi phí, Khối lượng, Lợi nhuận.  

2. Định giá sản phẩm.  

3. Thông tin thích hợp với Quyết định ngắn hạn.  
 

   IV. Thuế : Gồm 2 phần :  

     1. Tóm tắt một số chính sách mới về Thuế và Hóa đơn.  

     2. Áp dụng xử lý các tình huống về Thuế theo đúng quy định.  

 

E. THỜI GIAN:   1,5 tháng 
 

F. HỌC PHÍ :   > HV đóng trước KG giảm HP: 200.000đ   
 

                       > HV cũ đóng trước KG giảm : 300.000đ   
  

*LÔÙP: KT TAØI CHÍNH NAÂNG CAO TOÅNG HÔÏP 

“Trở thành Kế toán giỏi và Nhà cố vấn quan trọng trong các Doanh nghiệp lớn” 
 



  1.4tr đ. 

 Kế toán Trưởng – Doanh nghiệp cần biết :    
 

 1.   Các DN bắt buộc phải bố trí 1 người làm KTTrưởng hoặc thuê người KTT có bằng cấp.  

 2.   Để chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán trưởng có giá trị vĩnh viễn thì trong vòng 5 năm đó, bạn phải được 

bổ nhiệm làm kế toán trưởng hoặc phải học thêm lớp Chứng chỉ hành nghề kế toán. 

 3.   Học viên có đủ điều kiện (Đúng chuyên nghành - Số năm công tác)  sẽ được cấp CC Bộ tài chính.   

   * Trường hợp chưa đủ Điều kiện nói trên  thì Trường ĐHKinhTế tpHCM sẽ cấp chứng chỉ Xanh xác 

nhận năng lực đã học-Thi đậu lớp KTT của bạn: 

          a/   Nếu bạn đã nhận Chứng chỉ xanh và đã đủ điều kiện lấy CC của BTC thì phải đóng 30% học phí 

khóa KTT theo mức phí hiện tại. 

          b/  Bạn có thể bảo lưu kết quả học (Biết chắc sẽ nhận Chứng chỉ xanh) cho đến khi nào đủ ĐK để 

lấy CC của BTC (Trường sẽ hướng dẫn bạn làm hồ sơ bảo lưu). 

 
 

 

 

 

 

 

 Đối tượng có thể tham gia học : 
 

1. Bạn tốt nghiệp ĐH 2 năm, CĐ-TC 3 năm chuyên ngành liên quan đến 

kế toán – Kinh tế(Kế toán DN, kế toán tin học, kế toán tài chính, Tài chính DN, 

Tài chính ngân hàng…)    *Lưu ý :   Có chữ  Tài Chính  hay  Kế toán  là được chứng chỉ đỏ của BTChính . 
 

2. Bạn tốt nghiệp ĐH 2 năm, CĐ-TC 3 năm có chuyên nghành như: Ngoại thương, QTKD, Kỹ 

thuật, Công nghệ, Ngoại ngữ, Tin Học,…được chứng chỉ của ĐHKinhTế tp.HCM 
 

3. Sinh Viên muốn rõ thực tế công việc của KTT  để có kế hoạch trở thành vị KTT nay mai       

(* Có bằng K.T.Trưởng  Bạn sẽ dễ có việc làm tốt hơn khi cạnh tranh với ứng viên khác ). 
 

4. Bạn đã làm kế toán tại các DN có như vai trò của  1 vị  Kế toán Trưởng, hoặc Kế toán Tổng 

hợp, Kế toán Viên đảm nhận nhiều phần hành kế toán của DN. 
 

5. Bạn đã học qua lớp “Kế toán Thực hành Thực tế” được bằng của ĐHKTế tp.HCM  
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  
 

   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 Chương trình gồm các chuyên đề : 

 

 

 

 

 

 

 Thời gian :   3 tháng ; Ngày Chủ nhật -T7 - 2,4,6 - 3,5,7. 
 

 Học phí ưu đãi : 

* Bạn đăng ký trước ngày Khai giảng được giảm: 200.000 đ. 

 

 

 Phần kiến thức chung :  

 Pháp luật doanh nghiệp. 

 Pháp luật về Thuế. 

 Thẩm định dự án đầu tư. 

 Quản lý Tài Chính doanh nghiệp. 

 Quan hệ tín dụng ngân hàng. 
 

 Phần kiến thức Nghiệp vụ :  

 Tổ chức công tác kế toán & vai trò KTT. 

 Kế toán tài chính doanh nghiệp. 

 Kế toán quản trị doanh nghiệp. 

 Phân tích BCTC. 

 Kiểm toán. 

 

*LÔÙP:  BOÀI DÖÔÕNG  KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG  

http://ketoanhopnhat.blogspot.com/2012/07/ao-tao-ke-toan-hop-nhat.html
http://ketoanhopnhat.blogspot.com/2012/07/ao-tao-ke-toan-hop-nhat.html
http://1.bp.blogspot.com/-3NP_MTdXmJE/UmFRjm67TpI/AAAAAAAAEnw/6p-xnqXeCVc/s1600/Huong+dan+su+dung+1.jpg

