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UBND TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

THÔNG BÁO CÔNG KHAI 

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016 
(Theo biểu mẫu 20 kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  

ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

NGÀNH: KẾ TOÁN 
 

TT Nội dung Trình độ Cao đẳng – hệ chính quy 

I Điều kiện tuyển sinh 

Ngành Kế toán xét tuyển Cao đẳng chính quy theo 2 

phương thức: 

PT1: Xét tuyển căn cứ kết quả kỳ thi THPT quốc 

gia năm 2015, theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

PT2: Xét tuyển căn cứ kết quả học tập trong học bạ 

TNPT. Tổng điểm trung bình 3 môn xét tuyển chưa 

nhân hệ số đạt từ 16,5 trở lên và đạt hạnh kiểm từ khá 

trở lên. Môn xét tuyển gồm 3 tổ hợp:  

1. Toán –Lý –Hóa. 

2. Toán – Lý – Tiếng Anh. 

3. Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh. 

II 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ 

sở giáo dục cam kết phục vụ 

người học (như phòng học, 

trang thiết bị, thư viện ...) 

- Số phòng lý thuyết chuyên nghiệp: 20 phòng. 

- Số phòng thực hành nghề: 2 phòng (B304; B306) 

- Số phòng máy tính: 5 phòng. 

- Số sách tham khảo: có đủ tại thư viện theo yêu cầu 

của ngành đào tạo; đa dạng về chủng loại, được cập 

nhật thường xuyên, định kỳ. 

III Đội ngũ giảng viên 
-  Giảng viên biên chế: 19 người (Trong đó: 16 GV 

trình độ thạc sĩ, 3 GV đang học cao học). 
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- Tỷ lệ sinh viên quy đổi/giảng viên: 30/01. 

- Đội ngũ giảng viên 100% đạt chuẩn theo quy định 

về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm; 

-  Cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn tốt, tinh 

thần trách nhiệm với công việc; phẩm chất đạo đức 

tốt; trình độ lý luận chính trị vững vàng; sử dụng 

hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. 

IV 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sinh hoạt cho người học 

- Được tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, Hội 

và các phong trào thanh niên tổ chức. 

- Được hỗ trợ từ GVCN - CVHT có kinh nghiệm 

trong suốt 3 năm học; 

- Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh 

hoạt chuyên đề hoặc các kỳ thi giỏi nghề các cấp; 

- Được tạo điều kiện thực tập, kiến tập tại doanh 

nghiệp; 

V 
Yêu cầu về thái độ học tập của 

người học 

- Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, chủ động, trung 

thực và liêm khiết trong công việc được giao. 

- Có tác phong làm việc cẩn thận, cụ thể, tỉ mỉ và 

chính xác, có ý thức hợp tác trong công việc với các 

bộ phận chức năng có liên quan. 

- Tuân thủ các quy định về công tác kế toán và quy 

định pháp luật. 

- Luôn thể hiện tinh thần kỷ luật và tác phong công 

nghiệp trong công việc. 

- Tinh thần cầu tiến luôn được thể hiện trong công 

việc. 

IV 
Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, 

trình độ ngoại ngữ đạt được 

 Kiến thức giáo dục đại cương:  

- Trình bày được một số kiến thức cơ bản Nguyên lý 

chủ nghĩa Mác –Lênin,  đường lối chính sách của 

Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 

Quốc phòng An ninh. 

- Nhận thức được tầm quan trọng của Nguyên lý chủ 

nghĩa Mác – Lênin, đường lối của Đảng Cộng sản 

Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh. 

 Kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế:  
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- Trình bày được kiến thức cơ bản về quản trị kinh 

doanh, marketing, kinh tế học, tài chính tiền tệ, luật 

thương mại và toán học,… 

  Kiến thức chuyên ngành: 

- Trình bày được những kiến thức về thiết lập hệ 

thống thông tin quản lý kế toán và tổ chức công tác 

kế toán tại doanh nghiệp. 

- Trình bày được kiến thức chuyên ngành của kế toán 

viên chuyên nghiệp, bao gồm những nguyên lý cơ 

bản về kế toán, những kiến thức chuyên sâu về từng 

phần hành kế toán và kế toán tổng hợp vào công tác 

kế toán tại doanh nghiệp.  

- Trình bày được một cách có hệ thống các phương 

pháp hạch toán kế toán để thực hiện việc thu thập, xử 

lý và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho người 

quản lý doanh nghiệp.         

- Phân tích công tác hạch toán kế toán và lập báo cáo 

tài chính phù hợp với những quy định, thông tư, 

quyết định, chuẩn mực kế toán Việt Nam, luật quản 

lý thuế hiện hành.  

 Yêu cầu về kỹ năng: 

 Kỹ năng cứng: Sinh viên có khả năng: 

- Sử dụng thành thạo một phần mềm kế toán cụ thể. 

- Lập được các chứng từ kế toán: hoá đơn, phiếu thu, 

phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, séc, hoá đơn kiêm 

phiếu xuất kho,… 

- Tính toán và định khoản được các nghiệp vụ kinh tế 

liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Ghi chép được các nghiệp vụ kinh tế vào các sổ 
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sách kế toán liên quan. 

- Thiết lập được quy trình luân chuyển và lưu trữ 

chứng từ hiệu quả. 

- Kiểm kê và đối chiếu được sổ quỹ, hàng tồn kho, 

công nợ. 

- Lập được bảng lương, bảng trích các khoản theo 

lương. 

- Lập được bảng phân bổ chi phí công cụ dụng cụ, 

phân bổ chi phí khấu hao tài sản cố định. 

- Lập được bảng tập hợp chi phí tính giá thành. 

- Lập báo cáo nhập xuất tồn, báo cáo bán hàng, báo 

cáo thuế định kỳ và báo cáo tài chính. 

- Phân tích được tình hình tài chính và hoạt động 

kinh tế doanh nghiệp. Xử lý các tình huống trong môi 

trường kinh doanh linh hoạt và hiệu quả. Đề xuất các 

giải pháp quản lý kế toán phù hợp cho doanh nghiệp. 

 Kỹ năng mềm:  

- Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong 

công việc. 

- Có khả năng làm việc tập thể: biết kết hợp giữa các 

phần hành kế toán để thực hiện hiệu quả quy trình thu 

thập và luân chuyển chứng từ. 

- Có khả năng xử lý linh hoạt các tình huống về 

nghiệp vụ kế toán và kinh doanh liên quan trong và 

ngoài doanh nghiệp. 

- Thiết lập được quan hệ làm việc với các phòng ban 

để hỗ trợ công tác kế tóan thực hiện tốt. 

- Thích nghi và linh hoạt hội nhập môi trường làm 
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việc với các lĩnh vực khác trong khối ngành kinh tế. 

- Năng lực Tiếng Anh: Sinh viên phải đạt một trong 

số các chứng chỉ sau:  chứng chỉ TOEIC 450 (2 kỹ 

năng) do ETS cấp; chứng chỉ IELTS 4.5 do British 

Council hoặc IDP Australia cấp; chứng chỉ TOEFL 

(iBT) 45 do ETS cấp; chứng chỉ FCE 45 do Đại học 

Cambridge Vương Quốc Anh cấp. 

-  Năng lực tin học:  chứng chỉ

 

VII 
Vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ 

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các doanh 

nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ áp dụng chế 

độ kế toán Việt Nam, cụ thể: 

 Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ: 

 Vị trí công tác: 

- Kế toán viên: phụ trách các phần hành như: kế toán 

thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá 

thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,… 

- Kế toán tổng hợp: phụ trách các công việc tổng hợp 

như kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán chi tiết và 

tổng hợp; Phân bổ các khoản chi phí định kỳ: chi 

phí lương, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao 

tài sản cố định….; Lập báo cáo thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm tính hàng quý, báo cáo tài chính năm. 

- Kế toán trưởng: quản lý phòng/bộ phận kế toán; 

Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động 

của phòng/bộ phận kế toán; Tổ chức công tác kế 

toán nhằm quản lý tài sản của doanh nghiệp; Gỉai 

quyết những vấn đề phát sinh trong nội bộ doanh 

nghiệp cũng như bên ngoài liên quan đến thuế và kế 

toán. 

 Doanh nghiệp lớn: 
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 Vị trí công tác: 

- Kế toán viên: phụ trách các phần hành như: kế toán 

thanh toán, kế toán kho, kế toán lương, kế toán giá 

thành, kế toán thuế, kế toán bán hàng,… 

Ngoài ra, có thể hành nghề kế toán tại các công ty tư 

vấn, dịch vụ kế toán- thuế. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 07 năm 2016 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

(Đã ký) 

 

 

Võ Ngọc Bảo 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Lý 

 


