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1. Giới thiệu chung về ngành, nghề
Kế toán dịch vụ du lịch trình độ sơ cấp là ngành, nghề thu thập, xử lý thông
tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sử
dụng tài chính trong các doanh nghiệp.
Khối lượng kiến thức, kỹ năng tối thiểu đối với trình độ sơ cấp là 03 (ba)
mô - đun đào tạo, với thời gian thực học tối thiểu là 300 giờ, được thực hiện từ
03 (ba) tháng đến dưới 01 (một) năm học.
2. Kiến thức
- Cơ bản cân đối kế toán, quy tắc hạch toán.
- Hệ thống tài khoản kế toán và vận dụng hệ thống tài khoản khi tổ chức kế
toán doanh nghiệp.
- Lưu đồ công việc kế toán, phần hành kế toán
- Chi tiết phần hành kế toán: Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán vật tư – hàng
hóa – thành phẩm; Kế toán tiền lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân; Kế toán
tài sản cố định; Kế toán doanh thu – giá vốn – chi phí; Nghiệp vụ tổng hợp kết
quả kinh doanh.
- Lập báo cáo tài chính dạng tóm tắt.
- Quy trình lập – luân chuyển chứng từ trong quan hệ với hồ sơ và chứng từ
gốc – ghi sổ kế toán – lập báo cáo.
- Thủ tục đăng ký kế toán ban đầu với công ty mới thành lập, điều chuyển,
điều chỉnh…
- Thủ tục trình tự đăng ký thuế, đăng ký và phát hành hóa đơn, đăng ký chữ
ký số và khai báo thuế qua mạng, kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT) với chứng
từ thực tế.
- Thủ tục đăng ký lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mã
số thuế cá nhân, đăng ký người phụ thuộc.
- Lập – luân chuyển – lưu trữ hóa đơn tài chính.
3. Kỹ năng
- Thành thạo việc sử dụng - vận dụng hệ thống tài khoản.
- Thành thạo định khoản nghiệp vụ kế toán.
- Nắm bắt được các nghiệp vụ của kế toán theo từng phần hành.
- Có thể làm kế toán viên trong phòng kế toán công ty.
4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
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- Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực,
cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
- Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối
với nhiệm vụ được giao;
- Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
- Ren luyên cho người hoc long yêu nghê, co y thức tô chức ky luât, tac phong
công nghiêp đê thực hiên tôt cac nhiêm vu cua nghê kế toán doanh nghiệp
- Kha năng lam viêc đôc lâp, tô chức lam viêc theo nhom hiêu qua;
- Kha năng tự tim viêc lam, tự tao viêc lam hoặc tiêp tuc hoc lên trinh đô cao hơn
sau khi tôt nghiêp.

6. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp nghề Kế toán dịch vụ du
lịch, học viên có thể trực tiếp tham gia lao động nghề với các vị trí:
- Có thể làm kế toán viên trong phòng kế toán công ty.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
- Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học phải
đạt được sau khi tốt nghiệp ngành, nghề kế toán dịch vụ du lịch độ sơ cấp có thể
tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn;
- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ
khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học
liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành, nghề hoặc trong nhóm ngành
nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.
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KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CHO
TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu cơ bản tại các
vị trí việc làm của ngành, nghề là kế toán viên trong công ty
1. Mô tả vị trí việc làm
Kế toán tổng hợp là một vị trí việc làm quan trọng, không thể thiếu trong doanh
nghiệp. Kế toán tổng hợp phải thực hiện nhiệm vụ chuyên môn như thu thập số liệu kế
toán, xây dựng định mức chi phí, phân bổ các khoản chi phí khi xác định kết quả kinh
doanh, kế toán tổng hợp các tài khoản, lập các báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản
trị, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Bên cạnh đó kế toán tổng hợp cần có
kiến thức cơ sở ngành sâu rộng, kịp thời cập nhật các quy định mới về tài chính doanh
nghiệp để thực hiện chức năng tham mưu cho ban giám đốc.
Phạm vi làm việc: Làm nhân viên kế toán tổng hợp ở tất cả các loại hình doanh
nghiệp.
1.1. Kiến thức
- Nắm vững chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực tài chính.
- Hiểu biết về chuẩn mực kế toán.
- Nắm vững chế độ kế toán.
- Có kiến thức căn bản về công nghệ quy trình sản xuất trong công ty.
- Trình bày được phương pháp xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.
- Trình bày nguyên tắc kế toán xác định kết quả kinh doanh doanh
- Trình bày được kết cấu các tài khoản kế toán xác định kết quả kinh.
- Trình bày được phương pháp kế toán xác định kết quả kinh doanh
- Trình bày phương pháp kế toán tổng hợp các tài khoản.
- Trình bày được nội dung, ý nghĩa các loại báo cáo tài chính.
- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính.
- Trình bày được nội dung, ý nghĩa các loại báo cáo cơ bản kế toán quản trị.
- Trình bày được phương pháp thực hiện các nội dung cơ bản kế toán quản trị.
- Trình bày được phương pháp phân tích một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh
nghiệp.
- Biết cách sử dụng máy tính và phần mềm trong công việc (Word, Excel, phần mềm
kế toán, hỗ trợ kê khai thuế, kê khai hải quan)
1.2. Kỹ năng
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Thực hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Thực hiện kiểm tra đối chiếu số liệu, thông tin kế toán trong nội bộ giữa các bộ phận.
- Xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.
- Phân bổ được các khoản chi phí khi xác định kết quả kinh doanh.
- Hạch toán thu nhập, chi phí xác định kết quả kinh doanh.
- Kế toán tổng hợp các tài khoản.
- Lập được các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
- Lập được các báo cáo kế toán quản trị cơ bản của doanh nghiệp.
- Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế tài chính cơ bản của doanh nghiệp
- Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
- Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra
kiểm tra theo yêu cầu.
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- Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục, cải tiến tổ chức bộ máy kế toán.
- Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm Word, Excel, phần mềm kế toán, hỗ trợ
báo cáo thuế, kê khai hải quan).
1.3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm
- Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế - tài chính.
- Có thể làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
- Có khả năng hướng dẫn giám sát người khác thực hiện công việc.
2. Khối lượng kiến thức tối thiểu: 300 giờ
3. Các đơn vị năng lực của vị trí việc làm
BẬC (theo tiêu chuẩn kỹ
năng nghề quốc gia)
STT
TÊN ĐƠN VỊ NĂNG LỰC
Bậc Bậc Bậc Bậc Bậc
1
2
3
4
5
1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
1.1
Sử dụng công nghệ thông tin
1.2
Duy trì sức khỏe
1.3
Hiểu biết chính trị, tuân thủ pháp luật
1.4
Hiểu biết an ninh quốc phòng
2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
2.1
Có kiến thức về luật doanh nghiệp
2.2
Hiểu biết cơ bản về kế toán
2.3
Tính toán và xử lý số liệu
2.4
Sử dụng phẩn mềm kế toán
2.5
Sử dụng ngoại ngữ
2.6
Cập nhật các chính sách thuế
2.7
Phát triển mối quan hệ với khách hàng
3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
3.1
Thu thập số liệu kế toán
x
3.2
Xây dựng định mức chi phí tiêu thụ
x
3.3
Phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí
x
khi xác định kết quả kinh doanh
3.4
Kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh
x
3.5
Kế toán tổng hợp các tài khoản
x
3.6
Lập báo cáo tài chính
x
3.7
Lập báo cáo kế toán quản trị
x
3.8
Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
x
4. Yêu cầu kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực
a) Các năng lực cơ bản
(1) Sử dụng công nghệ thông tin
- Yêu cầu kiến thức:
+ Hiểu biết về kiến trúc máy tính
+ Hiểu biết về việc truyền và nhận thông tin qua mạng máy tính.
+ Biết các thao tác cơ bản đối với phần mềm Word, Excel.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Sử dụng máy vi tính đúng cách, đảm bảo an toàn cho người và máy.
+ Xử lý được việc tháo, lắp các thiết bị ngoại vi vào máy tính.
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+ Thực hiện thành thạo việc truyền nhận thông tin qua mạng máy tính.
+ Cài đặt được các phần mềm Word, Excel, phần mềm kế toán.
+ Sử dụng công cụ tìm kiếm tra cứu cập nhật các chính sách chế độ kế toán liên quan
đến tiền lương và các khoản trích theo lương.
+ Sử dụng thành thạo phần mềm Word trong việc soạn thảo lưu trữ các chứng từ kế
toán tổng hợp.
+ Sử dụng thành thạo phần mềm Excel trong lập, in sổ tổng hợp các tài khoản.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm hoàn thành công việc.
+ Cẩn thận, nghiêm túc trong công việc.
+ Linh hoạt trong xử lý tình huống sự cố máy tính.
+ Tích cực học tập nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin.
(2) Duy trì sức khỏe
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày nội dung cơ bản về lý luận và phương pháp thể dục thể thao.
+ Trình bày vai trò và tác dụng của thể dục thể thao đối với sức khỏe.
+ Trình bày kiến thức cơ bản và phương pháp tập luyện một số môn thể thao phổ cập.
+ Trình bày các phương pháp cơ bản tổ chức tập luyện, một số điều luật cơ bản và
hướng dẫn hoạt động thể thao.
+ Trình bày phương pháp tự học và tự tổ chức luyện tập thể dục thể thao theo nhóm.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thực hiện được kỹ thuật cơ bản về thể dục thể thao để duy trì và rèn luyện sức khỏe.
+ Luyện tập một số môn thể thao cơ bản.
+ Tham gia, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tập thể.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm bản thân trong luyện tập thể dục thể thao.
+ Tích cực trong hoạt động nhóm.
+ Có tinh thần tự rèn luyện thể chất.
(3) Hiểu biết về chính trị, tuân thủ pháp luật
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày được kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
đường lối của Đảng CSVN.
+ Hiểu biết cơ bản về truyền thống quý báu của dân tộc, của giai cấp công nhân và
Công đoàn Việt Nam.
+ Giải thích được các khái niệm, các thuật ngữ pháp lý cơ bản về hệ thống pháp luật
Việt Nam.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng vào cuộc sống
công việc.
+ Nắm vững và thực hiện theo đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng CSVN.
+ Chấp hành chính sách quy định pháp luật: tuân thủ nội quy trường học, đơn vị, tuân
thủ luật giao thông...
+ Rèn luyện trở thành người lao động có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng
lực hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Có ý thức trách nhiệm thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
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+ Không ngừng học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh.
+ Tích cực học tập nâng cao nhận thức chính trị, quan điểm đường lối của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nước.
(4) Hiểu biết an ninh quốc phòng
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày được những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân
dân.
+ Trình bày những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về quốc phòng và an ninh.
+ Trình bày kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thực hiện công tác tập đội hình đội ngũ
+ Duy trì lễ tiết tác phong quân nhân quân đội
+ Sống có kỷ luật có tổ chức.
+ Sử dụng vũ khí được trang bị thành thạo.
+ Sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm khi tham gia thực hiện điều lệnh đội hình đội ngũ.
+ Có trách nhiệm trong thực hiện kỷ luật quân đội.
+ Không ngừng học tập nâng cao nhận thức về an ninh quốc phòng.
b) Các năng lực chung
(1) Có kiến thức về luật doanh nghiệp
- Yêu cầu kiến thức:
+ Hiểu biết cơ bản về lý luận, lịch sử nhà nước và pháp luật.
+ Có kiến thức nền tảng của khoa học pháp lý chuyên ngành về luật hiến pháp, luật
hành chính, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh doanh, luật quốc tế trong việc nhận biết
và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong thực tiễn công việc.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Có kỹ năng trong đàm phán, giao kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận
kinh doanh - thương mại.
+ Có kỹ năng cơ bản trong giải quyết các tranh chấp kinh doanh - thương mại.
+ Có khả năng tư vấn pháp luật kinh doanh.
+ Có kỹ năng cơ bản trong thành lập và quản trị doanh nghiệp.
+ Vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực pháp luật để để phân tích,
tổng hợp và giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
+ Thận trọng và nghiêm túc trong công việc.
+ Tuân thủ các quy định pháp luật.
+ Tích cực cập nhật các kiến thức về luật doanh nghiệp.
(2) Hiểu biết về kế toán
- Yêu cầu kiến thức:
+ Nêu được những vấn đề cơ bản về luật kinh tế, các chuẩn mực kế toán, các quy định
thông tư liên quan đến lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.
+ Trình bày được các nội dung cơ bản trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.
+ Trình bày được nội dung cơ bản trên chứng từ.
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+ Trình bày được khái niệm liên quan đến hạch toán kế toán.
+ Trình bày được cách tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp.
+ Trình bày được các nhóm tài khoản, hệ thống chứng từ trong doanh nghiệp.
+ Trình bày được các phương pháp kế toán.
+ Trình bày được các hình thức kế toán.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Vận dụng được hệ thống tài khoản theo quy định hiện hành.
+ Áp dụng hệ thống chứng từ kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ phù hợp với
doanh nghiệp.
+ Áp dụng hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
+ Tính được giá hàng tồn kho.
+ Phân loại được các nghiệp vụ kế toán theo vị trí việc làm.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm trong công việc.
+ Tuân thủ quy định nghề nghiệp.
+ Tích cực cập nhật kiến thức liên quan lĩnh vực tài chính.
(3) Tính toán và xử lý số liệu kế toán
- Yêu cầu kiến thức:
+ Giải thích được ý nghĩa của việc tính toán và xử lý số liệu kế toán.
+ Biết cách thu thập số liệu.
+ Trình bày được các phương pháp tính toán, thống kê số liệu.
+ Trình bày quy trình lưu trữ hồ sơ tài liệu.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thu thập số liệu cần cho công việc.
+ Thực hiện tính toán, thống kê số liệu theo yêu cầu công việc.
+ Lập báo cáo xử lý thống kê số liệu.
+ Lưu trữ hồ sơ tài liệu.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Trách nhiệm trong công việc.
+ Cẩn thẩn, tỉ mỉ khi thực hiện thống kê, nhập, tính toán số liệu.
+ Học hỏi trau dồi kỹ năng xử lý việc tính toán nhanh, hiệu quả.
(4) Sử dụng phần mềm kế toán
- Yêu cầu kiến thức:
+ Biết cách tổ chức cơ sở dữ liệu trên phần mềm.
+ Biết cách tổ chức các công việc kế toán trên phần mềm.
+ Biết cách sử dụng phần mềm để làm kế toán tổng hợp.
+ Biết cách nhập, xử lý dữ liệu kế toán tổng hợp, lập báo cáo tài chính.
+ Xác định được các vấn đề liên quan bản quyền và các quy định cấp phép khi sử dụng
phần mềm kế toán.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Tổ chức được dữ liệu kế toán tổng hợp trên phần mềm.
+ Nhập chứng từ kế toán tổng hợp vào phần mềm.
+ Truy cập, in chứng từ, sổ kế toán tổng hợp từ phần mềm.
+ Lưu trữ bảo mật thông tin kế toán trên phần mềm.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm trong công việc.
+ Có khả năng xử lý tình huống mất hoặc hỏng dữ liệu kế toán trên phần mềm.
+ Có trách nhiệm, tôn trọng sở hữu, bản quyền của tác giả.
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+ Tích cực tự học nâng cao trình độ.
(5) Sử dụng ngoại ngữ
- Yêu cầu kiến thức:
+ Biết phương pháp giao tiếp bằng ngoại ngữ.
+ Biết được những kỹ thuật cơ bản khi nghe ngoại ngữ.
+ Biết phương pháp đọc, viết tài liệu liên quan kế toán bằng ngoại ngữ.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Giao tiếp được bằng ngoại ngữ ở mức độ cơ bản.
+ Đọc, hiểu được các hồ sơ chứng từ xuất, nhập khẩu bằng ngoại ngữ.
+ Lập được một số chứng từ, văn bản liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh
nghiệp bằng ngoại ngữ.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc.
+ Có khả năng thực hiện công việc độc lập hoặc theo nhóm.
+ Linh hoạt trong xử lý các tình huống giao tiếp bằng ngoại ngữ.
+ Có tinh thần học tập, nâng cao trình độ ngoại ngữ.
(6) Cập nhập các chính sách thuế
- Yêu cầu kiến thức:
+ Có kiến thức cơ bản về chính sách thuế.
+ Có kiến thức cơ bản về Luật quản lý thuế.
+ Hiểu biết cơ bản giải quyết các vấn đề về thuế trong doanh nghiệp.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Có kỹ năng cơ bản khi giải quyết các thủ tục về thuế phát sinh trong doanh nghiệp.
+ Xử lý được tình huống phát sinh liên quan đến chính sách thuế.
+ Có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề về thuế trong doanh nghiệp phù hợp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
+ Thận trọng và nghiêm túc trong công việc.
+ Tuân thủ quy định nghề nghiệp.
(7) Phát triển mối quan hệ khách hàng
- Yêu cầu kiến thức:
+ Giải thích được ý nghĩa của việc gặp và chào đón khách hàng.
+ Trình bày được các kỹ thuật nói chuyện với khách hàng.
+ Mô tả cách bàn luận công việc theo chủ đề.
+ Giải thích được những điều cấm kỵ, có khả năng xúc phạm đến khách hàng khi trao
đổi với họ.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Gặp và chào hỏi khách một cách lịch sự, thân thiện.
+ Xử lý được tình huống trong các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng.
+ Thực hiện tốt các cuộc nói chuyện với khách một cách cởi mở, thân thiện.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm với kết quả công việc.
+ Có khả năng thực hiện công việc độc lập hoặc theo nhóm.
+ Linh hoạt trong xử lý các tình huống giao tiếp với khách hàng.
c) Các năng lực chuyên môn
(1) Thu thập số liệu kế toán
- Yêu cầu kiến thức:
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+ Xác định được tầm quan trọng của việc thu thập số liệu kế toán đối với nhân viên kế
toán tổng hợp.
+ Mô tả được quy trình luân chuyển chứng từ, thông tin kinh tế giữa các bộ phận trong
đơn vị.
+ Liệt kê đầy đủ các thông tin số liệu cần thu thập đối với nhiệm vụ kế toán tổng hợp.
+ Biết cách sử dụng phần mềm kế toán.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Tổ chức thực hiện tốt việc thu thập số liệu kế toán phục vụ cho công tác kế toán tổng
hợp, đảm bảo thông tin dữ liệu đầy đủ và chính xác. Thực hiện những cải tiến trong
xây dựng quy trình luân chuyển, truy cập chứng từ số liệu kế toán phù hợp với đặc
điểm của doanh nghiệp.
+ Phân tích số liệu thu thập được theo các chỉ tiêu để phục vụ cho các công việc của kế
toán tổng hợp.
+ Có khả năng ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong truy cập, xử lý số liệu kế toán
trong doanh nghiệp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm với thông tin số liệu kế toán thu thập được.
+ Có khả năng điều hành công việc trong nhóm một cách hiệu quả.
+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.
+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.
+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.
(2) Xây dựng định mức chi phí tiêu thụ
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày được ý nghĩa của việc xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.
+ Trình bày được các phương pháp xác định định mức chi phí: phương pháp kỹ thuật,
phương pháp phân tích số liệu lịch sử, phương pháp điều chỉnh.
+ Trình bày được quy trình xây dựng định mức cho chi phí bán hàng và chi phí quản
lý doanh nghiệp.
+ Ứng dụng được hàm Excel trong xử lý tính toán số liệu để xây dựng định mức chi
phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thu thập số liệu kế toán tài chính về làm cơ sở xây dựng định mức chi phí.
+ Xác định căn cứ để tính định mức chi phí bán hàng (định mức biến phí bán hàng,
định mức định phí bán hàng), định mức chi phí quản lý doanh nghiệp (định mức biến
phí quản lý doanh nghiệp, định mức định phí quản lý doanh nghiệp).
+ Căn cứ phương pháp, quy trình xây dựng định mức, sử dụng phần mềm hỗ trợ đề
xuất định mức về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.
+ Lập báo cáo xác định định mức chi phí tiêu thụ.
+ Có khả năng thực hiện điều chỉnh định mức tiêu thụ cho kỳ kế hoạch trên cơ sở định
mức tiêu thụ đã có ở kỳ trước bằng cách bổ sung dữ liệu, tiến hành phân tích xây dựng
định mức cho kỳ kế hoạch.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm khi xây dựng định mức chi phí tiêu thụ.
+ Làm việc nhóm hiệu quả với các bộ phận liên quan khi xây dựng định mức chi phí
tiêu thụ.
+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.
+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.
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+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.
(3) Phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí khi xác định kết quả kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày được ý nghĩa của việc phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí khi xác
định kết quả kinh doanh.
+ Trình bày được phương pháp phân bổ chi phí trả trước, trích trước chi phí.
+ Nắm vững phương pháp hạch toán chi phí trả trước, trích trước chi phí trên các tài
khoản liên quan.
+ Biết phương pháp lập dự toán chi phí và dự toán trích trước để cung cấp bằng chứng
hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ, để đảm bảo số chi phí
phải trả hạch toán phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Căn cứ kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp, hoặc căn cứ dự toán chi phí, dự toán
trích trước (nếu có) thu thập các chứng cứ liên quan đến phân bổ chi phí trả trước,
trích trước chi phí xác định kết quả kinh doanh.
+ Phân bổ các khoản chi phí trả trước: Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí để lựa
chọn phương pháp và tiêu thức hợp lý; Theo dõi chi tiết từng khoản chi phí trả trước
theo từng kỳ hạn trả trước đã phát sinh, đã phân bổ vào các đối tượng chịu chi phí của
từng kỳ kế toán và số còn lại chưa phân bổ vào chi phí; Đánh giá lại các khoản chi phí
trả trước bằng ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo (nếu có).
+ Trích trước chi phí: Hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh
doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát
sinh trong kỳ; Hoàn nhập số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế (nếu có);
Việc xác định chi phí lãi vay được vốn hóa phải tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Chi phí
đi vay”; Phân biệt các khoản chi phí phải trả (chi phí trích trước hay chi phí dồn tích)
với các khoản dự phòng phải trả; Cuối năm phải giải trình những khoản chi phí trích
trước chưa sử dụng trong bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm cho công việc phân bổ chi phí trả trước và trích trước chi phí
khi tiến hành xác định kết quả kinh doanh.
+ Có tinh thần làm việc phối hợp với các bộ phận.
+ Tuân thủ các quy định tài chính, luật Kế toán, chuẩn mực kế toán khi thực hiện công
việc.
+ Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong công việc.
(4) Kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày ý nghĩa của việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
+ Trình bày phương pháp kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi
phí tài chính, doanh thu tài chính, chi phí khác, doanh thu khác, xác định kết quả kinh
doanh.
+ Trình bày phương pháp phân bổ doanh thu nhận trước trong kỳ theo nguyên tắc cơ
sở dồn tích.
+ Trình bày phương pháp ghi sổ chi tiết các tài khoản liên quan đến xác định kết quả
kinh doanh.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí bán hàng, định khoản, ghi sổ chi tiết
tài khoản chi phí bán hàng.
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+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, định khoản,
ghi sổ chi tiết tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp.
+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí tài chính, định khoản, ghi sổ chi tiết
tài khoản chi phí tài chính.
+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến doanh thu tài chính, định khoản, ghi sổ chi
tiết tài khoản doanh thu tài chính.
+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến chi phí khác, định khoản, ghi sổ chi tiết tài
khoản chi phí khác.
+ Tập hợp chứng từ, số liệu liên quan đến doanh thu khác, định khoản, ghi sổ chi tiết
tài khoản doanh thu khác.
+ Thu thập sổ sách, số liệu kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn
hàng bán.
+ Thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước trong kỳ nếu có.
+ Cuối kỳ thực hiện kết chuyển các khoản thu nhập và chi phí vào tài khoản xác định
kết quả kinh doanh.
+ Xác định chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ (nếu có) và kết chuyển chi phí
thuế thu nhập doanh nghiệp vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
+ Kết chuyển kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế
chưa phân phối.
+ Ghi sổ chi tiết các tài khoản liên quan chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, xác định
kết quả kinh doanh, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm cho công việc kế toán chi tiết xác định kết quả kinh doanh.
+ Có tinh thần làm việc phối hợp với các bộ phận.
+ Tuân thủ các quy định tài chính, Luật Kế toán, chuẩn mực kế toán khi thực hiện
công việc.
+ Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong công việc.
(5) Kế toán tổng hợp các tài khoản
- Yêu cầu kiến thức:
+ Hiểu biết về luật Kế toán, chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành về tài chính
doanh nghiệp.
+ Trình bày phương pháp kế toán tổng hợp các tài khoản.
+ Trình bày phương pháp kiểm tra số liệu giữa kế toán tổng với số liệu chi tiết từng
phần hành.
+ Trình bày phương pháp lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.
+ Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán để thực hiện kế toán tổng hợp.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thu thập đủ thông tin, số liệu làm căn cứ thực hiện kế toán tổng hợp.
+ Thực hiện ghi sổ kế toán tổng hợp các tài khoản các loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
+ Kiểm tra, rà soát, đối chiếu số liệu từng phần hành với kế toán tổng hợp, điều chỉnh
sai sót thông tin, chênh lệch số liệu (nếu có).
+ Lập bảng cân đối số phát sinh các tài khoản.
+ Ứng dụng phần mềm kế toán trong lập sổ tổng hợp các tài khoản, lập bảng cân đối
số phát sinh các tài khoản.
+ Thực hiện lưu trữ, sắp xếp hồ sơ kế toán tổng hợp đúng quy định, đảm bảo tính bảo
mật thông tin kế toán.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm cho công việc kế toán tổng hợp các tài khoản.
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+ Có tinh thần làm việc phối hợp với các bộ phận.
+ Tuân thủ các quy định tài chính, luật Kế toán, chuẩn mực kế toán khi thực hiện công
việc.
+ Có thái độ thận trọng, nghiêm túc trong công việc.
(6) Lập báo cáo tài chính
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày ý nghĩa của việc lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
+ Trình bày ý nghĩa của các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
+ Trình bày phương pháp lập các loại báo cáo tài chính trong nghiệp.
+ Phân biệt các phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Có khả năng sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai để lập các báo cáo tài chính.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Chuẩn bị mẫu Báo cáo kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh; Thu thập trên sổ cái hoặc nhật ký sổ cái số liệu các tài
khoản doanh thu bán hàng, chi phí giá vốn hàng bán, doanh thu tài chính, chi phí tài
chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu khác, chi phí khác,
chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp; xác định các khoản lợi nhuận theo từng nhóm
hoạt động, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp, lãi cơ bản trên cổ phiếu.
+ Lập Bảng cân đối kế toán: Căn cứ sổ kế toán tổng hợp, sổ/thẻ kết toán chi tiết, bảng
tổng hợp chi tiết, bảng cân đối kế toán năm trước, thu thập số liệu chi chép vào biểu
mẫu bảng cân đối kế toán theo hướng dẫn tài chính hiện hành.
+ Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp: căn cứ
bảng cân đối số phát sinh, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán; thu thập
số liệu chi chép vào biểu mẫu Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hướng dẫn tài chính
hiện hành.
+ Lập được Bảng thuyết minh báo cáo tài chính: Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán,
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo, Sổ
sách kế toán tổng hợp, sổ / thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan,
bản thuyết minh báo cáo tài chính năm trước, tình hình thực tế của doanh nghiệp và
các tài liệu liên quan khác; Lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo hướng dẫn tài
chính hiện hành.
+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập các báo cáo tài chính của doanh
nghiệp.
+ Thực hiện nộp báo cáo tài chính có ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan
quản lý đúng thời gian quy định.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu trách nhiệm khi lập các báo cáo tài chính.
+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.
+ Có thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc.
+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.
+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.
(7) Lập báo cáo kế toán quản trị
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày ý nghĩa của kế toán quản trị, phân biệt được kế toán quản trị với kế toán
tài chính.
+ Trình bày khái niệm chi phí và phân loại chi phí.
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+ Trình bày các khái niệm cơ bản, phương pháp trong phân tích mối quan hệ chi phí –
khối lượng – lợi nhuận.
+ Trình bày mục đích, phương pháp lập các dự toán ngân sách cơ bản trong doanh
nghiệp.
+ Trình bày vai trò, các nhân tố, phương pháp của định giá bán sản phẩm.
+ Trình bày thông tin thích hợp cho việc ra quyết định.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận: Lập báo cáo kết quả kinh
doanh theo số dư đảm phí, làm rõ được kết cấu chi phí, xác định được độ lớn đòn bẩy
kinh doanh, xác định được các chỉ tiêu hòa vốn, ứng dụng được việc phân tích mối
quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận trong một số trường hợp cơ bản để đưa ra
quyết định kinh doanh cho doanh nghiệp.
+ Lập các dự toán ngân sách cơ bản: Lập được các dự toán bán hàng, dự toán sản xuất,
dự toán nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí ngoài
sản xuất, dự toán kết quả kinh doanh.
+ Định giá bán sản phẩm: xác định được các nhân tố tác động đến việc định giá bán
sản phẩm, thực hiện định giá sản phẩm trong các trường hợp.
+ Ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định trong một số trường hợp cơ
bản.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu cá nhân trách nhiệm với các báo cáo kế toán quản trị.
+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.
+ Có thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc.
+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.
+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.
(8) Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
- Yêu cầu kiến thức:
+ Trình bày được ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
+ Nắm được các phương pháp phân tích, đánh giá các chỉ tiêu tài chính.
+ Trình bày được phương pháp phân tích các khoản mục, các chỉ số tài chính, dòng
tiền trên báo cáo tài chính.
- Yêu cầu kỹ năng:
+ Thu thập báo cáo tài chính doanh nghiệp một số kỳ làm cơ sở phân tích tình hình tài
chính của doanh nghiệp.
+ Phân tích, đánh giá các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận trên báo cáo kết quả
kinh doanh của doanh nghiệp.
+ Tính, phân tích, đánh giá các nhóm chỉ số tài chính: khả năng thanh toán, khả năng
hoạt động, khả năng sinh lời, cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.
+ Phân tích, đánh giá dòng tiền trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
+ Lập báo cáo kết quả phân tích, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp cung cấp
cho quản lý doanh nghiệp.
- Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
+ Tự chịu cá nhân trách nhiệm với kết quả phân tích tình hình tài chính.
+ Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.
+ Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ các bộ phận kế toán khác trong doanh nghiệp.
+ Có thái độ tỉ mỉ, cẩn trọng trong công việc.
+ Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân.
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+ Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn.
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