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I. HỌC PHẦN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 1
1. Các đối tượng nghiên cứu của kế toán: Tài sản, Nguồn vốn, Quá trình kinh doanh.
2. Phương trình kế toán tổng quát, phương trình kế toán cơ bản
3. Các khái niệ m, nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận. Ví dụ minh hoạ
- Khái niệm thực thể kinh doanh
- Khái niệm kỳ kế toán
- Khái niệm thước đo tiền tệ
- Nguyên tắc hoạt động liên tục
- Nguyên tắc cơ sở dồn tích
- Nguyên tắc giá gốc
- Nguyên tắc thận trọng
- Nguyên tắc phù hợp
- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu
- Nguyên tắc nhất quán
- Nguyên tắc trọng yếu
4. Khái niệm chứng từ kế toán. Các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán. Ví dụ minh họa
5. Khái niệm quan hệ đối ứng kế toán, các loại quan hệ đối ứng kế toán. Ví dụ minh hoạ.
6. Tài khoản tổng hợp, tài khoản chi tiết. Mối quan hệ giữa tài khoản tổng hợp và tài
khoản chi tiết. Ví dụ minh hoạ .
7. Phân loại tài khoản kế toán và ý nghĩa của mỗi cách phân loại:
- Phân loại theo nội dung kinh tế phản ánh trong tài khoản
- Phân loại theo công dụng và kết cấu của tài khoản
8. Lập bảng cân đối tài khoản
9. Tính giá một số đối tượng tài sản mua ngoài (Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng
hóa), tài sản do doanh nghiệp tự sản xuất (Thành phẩm)
10. Lập Báo cáo tình hình tài chính (Bảng CĐKT cũ trước đây) , Báo cáo kết quả hoạt động
(BCKQHĐKD cũ trước đây) dạng đơn giản
II. HỌC PHẦN KIỂM TOÁN CĂN BẢN
1. Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán và đối tượng kiểm toán
- Khái niệm
- Các đặc trưng cơ bản
2. Gian lận và nhầm lẫn (VSA 240, VSA 450)
- Khái niệm gian lận và nhầm lẫn
- Ví dụ minh họa về hành vi gian lận, nhầm lẫn
3. Các loại rủi ro trong kiểm toán (VSA 200, VSA 315)
- Khái niệm rủi ro kiểm toán
- Các rủi ro cấu thành rủi ro kiểm toán (rủi ro có sai sót trọng yếu, rủi ro phát hiện)
- Ví dụ minh họa về các loại rủi ro trong kiểm toán
4. Trọng yếu trong kiểm toán
- Khái niệm trọng yếu (mức trọng yếu, tính trọng yếu)
1

- Nêu các Phương pháp xác định mức trọng yếu.
5. Cơ sở dẫn liệu (Đối với các nhóm giao dịch và sự kiện trong kỳ; Đối với số dư tài khoản
vào cuối kỳ; Đối với trình bày và thuyết minh)
- Khái niệm cơ sở dẫn liệu
- Nội dung của từng loại cơ sở dẫn liệu và ví dụ minh họa.
6. Bằng chứng kiểm toán
- Khái niệm bằng chứng kiểm toán
- Yêu cầu của bằng chứ ng kiểm toán
- Các kỹ thuật vận dụng thu thập bằng chứng kiểm toán.
7. Hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB)
- Khái niệm HTKSNB
- Khái niệm của các yếu tố cấu thành HTKSNB (Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi
ro; Thông tin truyền thông; Hoạt động kiểm soát; Giám sát)
8. Báo cáo kiểm toán
- Khái niệm báo cáo kiểm toán
- Nêu các dạng ý kiến được trình bày trong báo cáo kiểm toán
9. Các dạng bài tập ứng dụng
- Nhận diện các loại rủi ro.
- Nhận diện các hành vi gian lận và nhầm lẫn
- Xác định chủ thể thực hiện kiểm toán trong các tình huống thực tế.
III. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Phan Thanh Hải – Nguyễn Phi Sơn, Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Đà Nẵng, 2019.
2. Phan Thanh Hải và Lê Anh Tuấn, Nguyên lý kế toán - Tóm tắt lý thuyết và Bài tập phần
2, NXB Đà Nẵng, 2017.
3. Phan Thanh Hải và Hồ Tuấn Vũ, Giáo trình kiểm toán căn bản, NXB Đà Nẵng, 2017.
4. Phan Thanh Hải và Nguyễn Thị Khánh Vân, Bài tập kiểm toán căn bản, NXB Đà Nẵng,
2017.
5. Các văn bản về kế toán, tài chính , thuế do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày
01/01/2021.
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