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CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG 
 

KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH 

 

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH 
 

- Các sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp muốn học để làm nghề kế toán 
 

- Mọi đối tượng quản lý tài chính có nhu cầu kiến thức kế toán cần thiết để ra quyết định kinh tế 

và quản trị doanh nghiệp; 
 
II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
 

- Chương trình được thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức cần thiết phục vụ cho 

công tác kế toán trên thực tiễn. Cụ thể, các nội dung chính như sau: 
 

- Giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan tới nguyên lý kế toán như đối tượng kế toán, và các 

phương pháp kế toán cơ bản: phương pháp chứng từ, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài 

khoản, phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán. 
 

- Giới thiệu tổ chức công tác kế toán các đối tượng cơ bản của kế toán thông qua việc thực hành 

trên bộ chứng từ thực tế, tiến hành ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 
 
III. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

Chương trình được thiết kế để trang bị cho người học những kiến thức phục vụ cho công tác kế 

toán trên thực tiễn. Cụ thể, các nội dung chính như sau: 

Chương 1: Nguyên lý kế toán 
 

Chương 2: Thực hành kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ 
 

Chương 3: Thực hành kế toán lương và trích theo lương 
 

Chương 4: Thực hành kế toán tài sản cố định 
 

Chương 5: Thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 
 

Chương 6: Thực hành kế toán tiêu thụ thành phẩm 
 

Chương7: Thực hành lập báo cáo tài chính 
 
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC 
 

- Thời gian đào tạo: 54 tiết học. Học vào các ngày trong tuần hoặc vào chiều Thứ 7 và cả ngày Chủ 

nhật (tùy theo nhu cầu của học viên). Sáng học từ 8:00 giờ đến 11:00 giờ; Chiều học từ 14:00 giờ đến 

17:00 giờ ; Tối học từ 18:00 giờ đến 20:30 giờ. 
 

- Địa điểm đăng ký: Tầng 4, Nhà B, Khoa Kế toán- Tài chính, Trường Cao đẳng Kinh tế Công 

nghiệp Hà Nội; Số 143, Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. 
 

- Mức học phí: 1.200.000 đồng (đã bao gồm lệ phí thi, cấp chứng chỉ và tài liệu học tập). Sinh viên 

hệ chính quy các trường ĐH, CĐ được giảm 200.000 đồng. 
 
V. KIỂM TRA NHẬN THỨC VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 
 

Cuối mỗi khóa học, học viên phải làm bài kiểm tra nhận thức, được xếp loại và cấp chứng chỉ.   


