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  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    CỘ�G HÒA XÃ HỘI CHỦ �GHĨA VIỆT �AM 
 TRƯỜ�G TRU�G CẤP CÔ�G �GHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 LƯƠ�G THỰC - THỰC PHẨM 

 
CHƯƠ�G TRÌ�H ĐÀO TẠO  

 
- Tên ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp 
- Mã ngành, nghề:  5340302 
- Trình độ đào tạo: Trung cấp 
- Hình thức đào tạo: Chính quy 
- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 
- Thời gian đào tạo: 20 tháng 
1. Mục tiêu đào tạo: 
1.1. Mục tiêu chung: 

Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp được xây dựng 
trên cơ sở mô tả nhiệm vụ của người kỹ thuật viên Kế toán trình độ trung cấp có các kiến 
thức, kỹ năng, chuyên môn, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng 
nghiệp, tôn trọng luật pháp và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều 
kiện cho người lao động có khả năng làm việc và học tập nâng cao trình độ để đáp ứng yêu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội.  

Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức chung theo quy định của Bộ 
LĐTB&XH, các kiến thức, kỹ năng cơ sở và chuyên môn về Kinh tế vi mô, Thống kê 
doanh nghiệp, tài chính DN, Kế toán DN …. 

Sau khi tốt nghiệp, người học có trình độ trung cấp kế toán, thực hiện các nghiệp vụ 
trong  kế toán, khai thác máy tính ứng dụng trong ngành tài chính kế toán, quản lý dữ liệu 
với những công việc liên quan. 

Người học sau tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp và các thành 
phần kinh tế khác. 
1.2. Mục tiêu cụ thể: 

* Về kiến thức: 
+ Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm 
toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao. 
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác kế toán 
+ Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn 
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp 
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế 
vào công tác kế toán tại doanh nghiệp. 

* Về kỹ năng: 
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán 
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết 
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+ Lập được báo cáo thuế của doanh nghiệp 
+ Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng  
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác kế toán của doanh nghiệp 
+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục 
vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị. 

* Về thái độ: 
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp 
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cNn thận, tỷ 
mỷ, chính xác  
+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm 
vụ được giao 
+ Sẵn sàng đảm nhận công việc được giao. 
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của 
công việc. 
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

 Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành nhân viên kế toán trình độ trung cấp, thực 
hiện các nghiệp vụ liên quan đến  kế toán, khai thác máy tính ứng dụng trong ngành tài 
chính kế toán, quản lý dữ liệu với những công việc liên quan. 
N gười học sau tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự 
nghiệp với chức năng kế toán viên. 
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 

- Số lượng môn học, mô đun: 23 
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1640 giờ 
- Khối lượng các môn học chung /đại cương: 465 giờ 
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 570 giờ 
- Khối lượng lý thuyết: 429 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1111 giờ. 
- Thời gian toàn khóa học: 20 tháng 

3. �ội dung chương trình 

Mã 
MH 

Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 
Tổng  

số 
Trong đó 

LT TH KT 
I Các môn học chung 9 225 109 98 18 

MH1 Chính trị 2 45 30 12 3 
MH2 Pháp luật 1 15 10 4 1 
MH3 Giáo dục thể chất 1 30 3 24 3 
MH4 Giáo dục Quốc phòng và An ninh 1 45 28 13 4 
MH5 Tin học 1 30 13 15 2 
MH6 N goại ngữ 3 60 25 30 5 

II Các môn học, mô đun đào tạo 37 855 320 485 50 
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Mã 
MH 

Tên môn học 
Số 
tín 
chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 
Tổng  

số 
Trong đó 

LT TH KT 
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 10 240 90 136 14 

MH7 Kinh tế chính trị  1 30 15 13 2 
MH8 Luật kinh tế 1 30 15 13 2 
MH9 N guyên lý kế toán 4 90 30 56 4 

MH10 Thông kế doanh nghiệp 2 45 15 27 3 
MH11 Kinh tế vi mô 2 45 15 27 3 

II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 25 570 215 322 33 
MĐ12 Tài chính doanh nghiệp  2 60 15 42 3 
MĐ13 Phân tích họat động KD 2 45 15 27 3 
MĐ14 Kế toán doanh nghiệp 1 4 75 35 36 4 
MĐ15 Kế toán doanh nghiệp 2 4 90 50 35 5 
MĐ16 Kế toán doanh nghiệp 3 3 60 10 46 4 
MĐ17 Kế toán hành chính sự nghiệp 2 60 30 27 3 
MĐ18 N ghiệp vụ thuế 2 45 15 27 3 
MĐ19 Sử dụng phần mềm kế toán 4 90 30 55 5 
MĐ20 Quản trị doanh nghiệp 2 45 15 27 3 
MĐ21 N ghiệp vụ kế toán doanh nghiệp 

 
8 240  195 45 

MĐ22 Thực tập tốt nghiệp 8 320  320  
II.3 Môn học tự chọn (chọn 1 trong 2) 2 45 15 27 3 

MĐ23 Kế toán thương mại 
 

2 45 15 27 3 

MĐ24 Kế toán ngân sách xã - phường 2 45 15 27 3 

Tổng cộng 60 1640 429 1068 143 
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình 
   4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa 

STT �ội dung Thời gian 

1 Văn hóa, văn nghệ qua các hoạt động thông tin đại 
chúng, sinh hoạt tập thể 

N goài giờ học hàng ngày 1 
buổi/tuần 

2 Hoạt động thư viện 
N goài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc 
sách và tham khảo tài liệu 

Tất cả các ngày làm việc 
trong tuần 

3 

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể 

Đoàn thanh niên tổ chức các 
buổi giao lưu, sinh hoạt vào 
các buổi thứ 7, Chủ nhật, dịp 
Lễ, Tết hàng năm 

4 Tham quan dã ngoại Mỗi kỳ một lần 
  4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 
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Thực hiện theo Thông tư 09/2017/TT– BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ 
LĐTB & XH v/v Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ 
trung cấp, cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô–đun hoặc tín chỉ; quy 
chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

  4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp 
   - N gười học phải học hết chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp và có đủ 
điều kiện theo Quy định thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 
 - N ội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực 
hành nghề nghiệp. Cụ thể như sau: 

STT Môn thi Hình thức thi 
Thời gian 

(giờ ) 
Ghi chú 

1 Chính trị Viết 1,5  

2 
 Lý thuyết tổng hợp Kế toán doanh 
nghiệp 

Viết 03 
 

3 
Thực hành nghề nghiệp Kế toán 
doanh nghiệp 

Thực hành 3 
 

4.4. Các chú ý khác: 

+ Học tập nội quy, quy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho học sinh khi mới nhập học.  
+ Tổ chức tham quan, thực tập thực tế tại phòng tài nguyên và môi trường quận 

huyện, địa chính cấp xã phường. 
+ Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện các kỹ năng cho học sinh. 

       TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2017 
                                                                                       HIỆU TRƯỞ�G 

 

 

 


