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CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP 

 

1. THỜI LƢỢNG GIẢNG DẠY: 26 Buổi (ca tối ) – 22 Buổi (cuối tuần)  

2. HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC 

- Học viên đang làm việc trong lĩnh vực kế toán tài chính có nhu cầu tìm hiểu 

chuyên sâu về chuyên môn hiện tại hoặc mở rộng sang các chuyên môn  

- Học viên có nhu cầu chuyển đổi công việc; 

- Học viên là sinh viên năm cuối các trƣờng đại học cần tiếp cận công việc thực tế 

và kiểm chứng lý thuyết đã học 

- Các cán bộ có nhu cầu am hiểu, theo dõi nghiệp vụ để giám sát công việc của 

nhân viên phục vụ yêu cầu quản trị. 

- Những ngƣời chƣa có kinh nghiệm, làm việc, kinh doanh trái nghành 

Mục tiêu: 

- Hiểu bản chất kế toán và hệ thống pháp luật kế toán Việt Nam quy định ở mức 

căn bản nhất trên nguyên tắc thƣợng tôn pháp luật – Ƣu tiên lợi ích doanh 

nghiệp. 

- Hiểu bản chất và xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính của 

công ty 

- Tạo lập Báo cáo thuế, quyết toán thuế, tính lỗ lãi trong doanh nghiệp trên nhiều 

loại hình thuế xuất khác nhau trên phần mềm kê khai. 

- Thành thao phần mềm Excel khi làm sổ sách kế toán tổng hợp với mỗi một loại 

hình, quy mô doanh nghiệp vì Excel là phần mềm kế toán quốc dân phổ biến 

nhất. 

- Xử lý các phát, có khả năng “Khám – Chữa” sức khỏe tài chính kế toán chuyên 

nghiệp 

- Biết sử dụng ít nhất 2 phần mềm kế toán thông dụng: Misa, HTKK và Excel 

 

3. MẪU FORM CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA 

Mẫu chứng nhận tốt nghiệp cấp cuối khóa tại VinaTrain tới học viên đã hoàn thiện  

khóa học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: NỘI DUNG BÀI GIẢNG CHI TIẾT  



 

Buổi 1: Tổng quan kế toán 

 Tổng quan kiến thức về kế toán, các nguyên tắc kế toán. 

 Phân biệt các đối tƣợng kế toán trong doanh nghiệp: Tài sản và nguồn 

vốn 

 Thực hành phân biệt Tài sản và Nguồn vốn 

Buổi 2: Hệ thống tài khoản kế toán 

 Giới thiệu bảng hệ thống tài khoản kế toán 

 Mẹo định khoản kế toán 

 Thực hành định khoản nhanh kế toán 

Buổi 3+4: Báo cáo tài chính 

 Các phƣơng pháp tính giá trong kế toán 

 Thực hành tính giá các tài sản trong doanh nghiệp 

 Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

 Hƣớng dẫn cách lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp 

Buổi 5+6: Thực hành 

 Thực hành định khoản thành thạo tất cả các nghiệp vụ kế toán tại doanh 

nghiệp 

 Thực hành lập báo cáo tài chính 

 Chữa toàn bộ bài tập và giải đáp thắc mắc cho học viên 

Buổi 7+8: Tổng quan các công việc kế toán cần làm 

 Giới thiệu các quy định về luật kế toán và thuế 

 Hƣớng dẫn các thủ tục ban đầu cho công ty mới thành lập 

 Hƣớng dẫn các công việc kế toán cần làm khi nhận việc tại công ty đã có 

phát sinh 

 Cài đặt và hƣớng dẫn phần mềm kế toán 

 Thực hành nhập số dƣ đầu kỳ 

Buổi 9+10: Kế toán nghiệp vụ mua hàng 

 Hƣớng dẫn quy trình, tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp vụ mua hàng 

hóa 

 Những lƣu ý khi mua hàng và thanh toán 

 Hƣớng dẫn mô tả và hạch toàn nghiệp vụ mua hàng trên chứng từ thực tế 



 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua hàng 

 Thực hành hạch toán các nghiệp vụ mua hàng trên phần mềm 

Buổi 11+12: Kế toán nghiệp vụ tài sản cố định, CCDC và chi phí trả trƣớc 

 Hƣớng dẫn quy trình, tập hợp bộ chứng từ đầy đủ mua, thanh lý TSCĐ 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán nghiệp vụ mua; thanh lý TSCĐ 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ mua và ghi tăng TSCĐ trên phần mềm 

 Phân biệt CCDC, chi phí trả trƣớc, TSCĐ 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán các nghiệp vụ CCDC và chi phí 

trả trƣớc 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ và ghi tăng CCDC và chi phí trả trƣớc 

trên phần mềm 

Buổi 13: Kế toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng và chi phí dịch vụ 

khác 

 Hƣớng dẫn quy trình, thủ tục tạm ứng, thanh toán tạm ứng 

 Hƣớng dẫn tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp vụ công tác phí 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán 

tạm ứng 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ tạm ứng, thanh toán tạm ứng trên phần 

mềm 

 Tổng quan về các loại dịch vụ chi phí khác trong doanh nghiệp 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán dịch vụ 

chi phí khác 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán dịch vụ chi phí khác trên phần 

mềm 

Buổi 14: Kế toán nghiệp vụ bán hàng 

 Tổng quan về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Hƣớng dẫn tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp vụ bán hàng 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ bán hàng và cung cấp dịch vụ trên phần 

mềm 

Buổi 15: Kế toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành dịch vụ 

 Tổng quan về tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính 

giá thành dịch vụ 



 Thực hành hạch toán nghiệp vụ tập hợp chi phí, tính giá thành trên phần 

mềm 

Buổi 16+17: Kế toán nghiệp vụ tiền lƣơng 

 Tổng quan về kế toán tiền lƣơng 

 Hƣớng dẫn tối ƣu chi phí lƣơng, thuế TNCN, bảo hiểm (cơ bản) 

 Hƣớng dẫn lập bảng chấm công, tính lƣơng, tính bảo hiểm 

 Hƣớng dẫn tập hợp bộ chứng từ đầy đủ nghiệp tiền lƣơng 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán tiền 

lƣơng 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lƣơng từ bảng lƣơng đã lập 

lên phần mềm 

 Bài tập thực hành về nhà nghiệp vụ kế toán tiền lƣơng từ bảng lƣơng đã 

lập lên phần mềm và tạo bảng lƣơng trên phần mềm 

Buổi 18: Kế toán nghiệp vụ ngân hàng 

 Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 

 Hƣớng dẫn tập hợp đầy đủ bộ chứng từ về nghiệp vụ ngân hàng 

 Phân tích chứng từ, hƣớng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán ngân 

hàng 

 Thực hành hạch toán nghiệp vụ kế toán ngân hàng trên phần mềm 

Buổi 19+20: Xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính 

 Hƣớng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ 

 Hƣớng dẫn xác định kết quả kinh doanh, lập báo cáo tài chính 

 Thực hành các nghiệp vụ kế toán cuối kỳ, xác định kết quả kinh doanh 

 Thực hành lập và kiểm tra báo cáo tài chính trên phần mềm 

 Hƣớng dẫn tổ chức sắp xếp, lƣu trữ chứng từ, đánh lại số chứng từ, in ấn 

sổ sách kế toán 

Buổi 21: Hóa đơn chứng từ 

 Hƣớng dẫn cài đặt các ứng dụng kê khai thuế 

 Tổng quan về hóa đơn chứng từ 

 Thực hành lập và nộp thông báo phát hành hóa đơn 

 Hƣớng dẫn tra cứu hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn qua cổng 

thông tin điện tử quốc gia 

 Lƣu ý về xử phạt vi phạm về thông báo phát hành hóa đơn 

 Xử lý các trƣờng hợp mất, cháy hỏng hóa đơn 



 Những sai sót khi lập hóa đơn và cách xử lý 

 Quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

 Thực hành lập và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

Buổi 22: Lệ phí môn bài và thuế Giá trị gia tăng 

 Hệ thống khái quát về thuế môn bài 

 Hƣớng dẫn xác định mức đóng lệ phí môn bài, hồ sơ kê khai, nộp lệ phí 

môn bài 

 Thực hành kê khai và nộp lệ phí môn bài 

 Hệ thống khái quát về thuế GTGT 

 Hƣớng dẫn xác định, phƣơng pháp tính, kê khai, hồ sơ kê khai, thời hạn 

kê khai, nộp thuế GTGT 

 Xử lý các trƣờng hợp sai sót khi kê khai thuế GTGT 

 Thực hành kê khai thuế GTGT trên HTKK 

 Thực hành nộp tờ khai thuế GTGT 

Buổi 23: Thuế Thu nhập cá nhân (từ tiền công tiền lƣơng) 

 Hệ thống khái quát về thuế TNCN 

 Điều kiện ký cam kết 02/CK-TNCN 

 Hƣớng dẫn và thực hành bài tập tính thuế thu nhập cá nhân 

 Quy định về kê khai khấu trừ thuế TNCN 

 Hƣớng dẫn và thực hành lập, nộp tờ khai đăng ký mã số thuế TNCN 

 Hƣớng dẫn và thực hành lập, nộp tờ khai đăng ký ngƣời phụ thuộc 

 Hƣớng dẫn và thực hành kê khai, nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN 

 Quy định về kê khai quyết toán thuế TNCN 

 Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN 

 Hƣớng dẫn và thực hành kê khai, nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN 

 Bài tập thực hành lập tờ khai khấu trừ, quyết toán thuế TNCN 

Buổi 24: Thuế Thu nhập doanh nghiệp 

 Hệ thống khái quát về thuế TNCN 

 Những lƣu ý khi quyết toán thuế TNDN 

 Hƣớng dẫn và thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, lập phụ lục 

chuyển lỗ (nếu có) 

 Bài tập thực hành lập tờ khai quyết toán thuế TNDN 

Buổi 25+26: Hƣớng dẫn thực hành chứng từ cuối khóa trên excel 



 Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên excel 

 Lập bảng tính, phân bổ CCDC, CPTT, TSCĐ trên excel 

 Lập bảng theo dõi và tổng hợp nhập xuất tồn kho hàng hóa trên excel 

 Kiểm tra và lập báo cáo tài chính trên excel 

 Tổng kết: giải đáp các thắc mắc 

Lƣu ý: Chƣơng trình có sự điều chỉnh phù hợp với các khóa và tập quán thƣơng mại 

của từng vùng miền nhằm mục đích giúp học viên hiểu và thích nghi tốt với hoạt động 

nghiệp vụ thực tế 

Trân trọng ! 

 


