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NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ
1. Tên ngành đào tạo:
- Tên tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật cơ khí
- Tên tiếng Anh: Mechanical engineering technology
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Sau khi hoàn thành khóa học, Sinh viên có khả năng:
3. Về kiến thức.
- Trình bày được những nội dung cơ bản về: An toàn và môi trường
công nghiệp, Tổ chức sản xuất, Vẽ kỹ thuật, Dung sai, Vật liệu cơ
khí, Cơ kỹ thuật, Kỹ thuật điện, Chi tiết máy, Khí nén – Thủy lực,
Máy công cụ, Công nghệ chế tạo máy, Máy cắt, Nguyên lý cắt, Công
nghệ CNC.
- Ứng dụng được các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản, Cơ sở
ngành vào thiết kế chế tạo sản phẩm.
- Lập được quy trình công nghệ chế tạo và sửa chữa các chi tiết cơ khí
thông dụng.
- Áp dụng được những kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn đã học
để phân tích, đánh giá, thực hiện các công việc liên quan tới Công
nghệ kỹ thuật cơ khí.
4. Về kỹ năng.
4.1 Kỹ năng cứng:
- Đọc được các bản vẽ chế tạo chi tiết, các bản vẽ lắp thông dụng.
- Đọc hiểu được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh.
- Vận hành được các loại máy công cụ (máy tiện, máy phay, máy
khoan, máy mài).
- Thiết kế được các chi tiết máy thông dụng.
- Lập được quy trình công nghệ gia công trên máy vạn năng thông
dụng như: máy tiện, máy phay, máy khoan, máy mài.
- Gia công được các chi tiết trụ trơn, bậc, côn, các loại ren, các dạng
lệch tâm, các chi tiết định hình, bánh răng, chi tiết dạng hợp, dạng
càng, dạng bạc.
- Ứng dụng được công nghệ CAD/CAM-CNC trong thiết kế, lập trình,
mô phỏng bằng phần mềm Visi.
- Vận hành, gia công các chi tiết máy đơn giản trên máy phay, tiện
CNC.
- Làm được các công việc cơ bản của nghề nguội, gò, hàn.
- Đảm nhiệm được các công việc về bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên
các thiết bị cơ khí.
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-

Tổ chức lập kế hoạch quản lý một tổ, đội sản xuất.
Cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ phù hợp với yêu cầu công
việc.
4.2 Kỹ năng mềm:
- Có trình độ tin học văn phòng tương đương trình độ A.
- Có trình độ tiếng Anh giao tiếp tương đương trình độ B
- Có khả năng tổ chức nơi làm việc khoa học, đảm bảo vệ sinh công
nghiệp, vệ sinh môi trường và an toàn lao động trong các phân xưởng
sản xuất, gia công, bảo trì.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc theo nhóm.
5. Về thái độ.
- Có tác phong công nghiệp, có tinh thần kỷ luật lao động cao, yêu
ngành yêu nghề, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp với đồng
nghiệp.
- Có động cơ nghề nghiệp đúng đắn, cần cù chịu khó và sáng tạo trong
công việc.
- Có ý thức vươn lên trong học tập, không ngừng đưa tiến bộ kỹ thuật
mới vào ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, đáp ứng sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
6. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp.
- Có khả năng làm việc tại các các cơ sở sản xuất cơ khí, các nhà máy
sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí.
- Kỹ thuật viên bảo trì, trực tiếp đứng máy, dây chuyền sản xuất hoặc
có khả năng mở cơ sở sản xuất riêng.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu.
- Tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn (liên thông lên Đại học tại các
trường Đại học lân cận có cùng ngành).
8. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế mà nhà trường tham
khảo.
- Chương trình khung trình độ Cao đẳng do bộ GD và ĐT ban hành.
- Chương trình khung trình độ Cao đẳng ngành công nghệ kỹ thuật cơ
khí của trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức.
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NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. Tên ngành đào tạo
- Tên tiếng Việt: Công nghệ thông tin.
- Tên tiếng Anh: Information Technology.
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng.
3. Kiến thức
Học xong chương trình này, sinh viên phải đạt các yêu cầu sau:
- Có kiến thức cơ bản về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư
tưởng Hồ Chí Minh, Pháp luật,
- Có kiến thức các môn đại cương phù hợp với chuyên ngành;
- Có kiến thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc phòng
an ninh.
- Có kiến thức cơ bản về toán học đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức
giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
- Có hiểu biết vững chắc về kiến thức cơ sở ngành: Lập trình hướng
đối tượng, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Cấu trúc máy tính và Hệ
điều hành, Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính, Cơ sở dữ liệu,…
tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập các môn chuyên ngành,
nghiên cứu chuyên sâu, tiếp cận dễ dàng với các công nghệ mới;
- Có kiến thức chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của thị trường lao
động trong lĩnh vực công nghệ thong tin. Có hiểu biết về thương mại
điện tử và công nghệ lập trình: Dot Net, Java, Web, Kiểm thử phần
mềm,…
4. Kỹ năng
4.1 Kỹ năng cứng:
- Sử dụng thành thạo các ngôn ngữ lập trình: Dot net, Java;
- Xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu;
- Tổ chức, triển khai và quản lý các dự án phần mềm;
- Sử dụng thành thạo công cụ kiểm thử phần mềm;
- Xây dựng và quản trị website;
- Sử dụng kỹ thuật và các công cụ để cụ thể hóa, mô hình, giải quyết
vấn đề, thiết kế và thử nghiệm trong các lĩnh vực công nghệ thông tin
và máy tính, nhận thức được những hạn chế liên quan;
- Áp dụng thành thạo qui trình xây dựng phần mềm;
- Thực hiện được việc thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì hệ thống
mạng cục bộ qui mô vừa và nhỏ;

4

CHUẨN ĐẦU RA CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

2010

4.2 Kỹ năng mềm:
- Giao tiếp hiệu quả, làm việc hiệu quả trong làm việc nhóm, thiết lập
được mối quan hệ hợp tác thông qua giao tiếp bằng máy tính, dịch vụ
internet;
- Có năng lực tự học, tự nghiên cứu để thích ứng với những thay đổi
không ngừng của ngành Công nghệ thông tin;
- Đọc hiểu tốt tài liệu chuyên ngành; giao tiếp được ở mức cơ bản với
người nước ngoài bằng tiếng Anh; Trình độ ngoại ngữ đạt 300 điểm
TOEIC.
5. Thái độ
- Chấp nhận nhu cầu đạo đức chuyên môn: có lòng nhân ái, yêu quê
hương, yêu gia đình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có trách
nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
- Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.
- Tnh thần hợp tác làm việc nhóm.
- Tuân thủ pháp luật.
- Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.
- Tinh thần cầu tiến.
- Có tinh thần tìm tòi, cải tiến trong công việc được giao. Biết phân
tích và giải quyết các vấn đề, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành
kỹ năng tư duy sáng tạo.
6. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
- Nhân viên lập trình ứng dụng quản lý cho các công ty phần mềm.
- Nhân viên lập trình và thiết kế Web cho các công ty phần mềm.
- Nhân viên quản trị hệ cơ sở dữ liệu cho các công ty.
- Nhân viên kiểm tra chất lượng phần mềm cho các công ty phần mềm.
- Chuyên viên CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty.
- Nhân viên tư vấn, kinh doanh các sản phẩm Máy tính & CNTT.
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tiếp tục học ở trình độ đại học;
- Tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiếp thu các công
nghệ mới.
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NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
1. Tên ngành đào tạo:

-

Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

-

Tiếng Anh: Business Administration

2. Trình độ đào tạo: Cao Đẳng
3. Kiến thức

-

Nhận thức được những giá trị của các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa
Mác – Lê nin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam; Tư
tưởng Hồ Chí Minh; pháp luật đại cương;

-

Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù
hợp với chuyên ngành được đào tạo.

-

Giải thích được các khái niệm cơ bản trong hoạt động kinh doanh

-

Hiểu biết các nguyên lý cơ bản và các phương pháp quản trị trong các
lĩnh vực về marketing, quản lý chất lượng; quản lý bán hàng, nghiệp
vụ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp

4. Kỹ năng

4.1. Kỹ năng cứng
-

Đàm phán và xử lý được các tình huống trong kinh doanh.

-

Lập kế hoạch, hoạch định được phương án kinh doanh, khai thác và
phát triển thị trường.

-

Tổ chức và quản lý được đội nhóm trong kinh doanh.

-

Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý bán hàng.

-

Dịch thuật được các tài liệu tiếng Anh liên quan đến công việc.

4.2.

Kỹ năng mềm

-

Thiết lập quan hệ với cơ quan hữu quan, đối tác và khách hàng.

-

Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo đội nhóm và giao
tiếp xã hội thông thường.

-

Trình độ tin học: chứng chỉ A tin học.

-

Trình độ ngoaị ngữ: TOEIC 300 điểm
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5. Thái độ

-

Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, có trách nhiệm trong công
việc.

-

Có ý thức học tập nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp
để đáp ứng yêu cầu xã hội.

-

Nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và cải thiện kỹ năng mềm.

6. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp

-

Là người hoạch định và thực thi chiến lược trong các bộ phận: phòng
kinh doanh, phòng bán hàng, phòng nhân sự, phòng tiếp thị quảng cáo,
chăm sóc khách hàng, giám sát thị trường ở tất các loại hình công ty và
các tổ chức khác.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

-

Có khả năng tự học và tiếp tục học tập ở trình độ đại học chuyên
ngành Quản trị kinh doanh và các chuyên ngành khác như: kế tóan, tài
chính, marketing.

8. Tài liệu tham khảo
1. Dương Hữu Hạnh,(2004).Quản trị Doanh nghiệp, Nhà xuất bản Thống

kê.
2. Lê Thế Giới, Nguyễn Xuân Lãm, (2010). Quản trị marketing, Nhà xuất

bản giáo dục Việt Nam.
3. Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Hiển,( 2006).

Quản trị sản xuất, Nhà xuất bản tài chính.

4. Nguyễn Văn Thi, (2000). Những Chiến Lược Bán Hàng Đột Phá, Nhà

xuất bản Thống kê .
5. Phạm Văn Dược, (2008). Phân tích họat động kinh doanh, Nhà xuất bản

Thống Kê.
6. Phan Thăng, Vũ Thị Phượng, Giang Văn Chiến, (2005). Marketing căn

bản, Nhà xuất bản giao thông vận tải .

7. Hoàng Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Lan, (2009). Giáo trình Tâm lý học,

Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Thái Trí
Dũng, (2004). Tâm lý học Quản trị kinh doanh, Nhà xuất bản Thống kê.
8. System of National Accounts 1993
9. Trầm Hương, (2007). William t. Brooks - Kỹ Năng Bán Hàng, Nhà Xuất

bản lao động .
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NGÀNH KẾ TOÁN
1. Tên ngành đào tạo:
-

Tiếng Việt: Kế toán

-

Tiếng Anh: Accounting

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng
3. Kiến thức:
* Kiến thức đại cương:
-

Có kiến thức cơ bản về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng
Hồ Chí Minh, Pháp luật đại cương;

-

Có kiến thức các môn đại cương phù hợp với chuyên ngành; Có kiến
thức về rèn luyện sức khỏe, các môn thể thao và quốc phòng an ninh.

* Kiến thức nền tảng thuộc khối ngành kinh tế:
-

Có kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, marketing, kinh tế học, tài
chính tiền tệ, luật thương mại, toán học…

* Kiến thức chuyên ngành:
-

Có kiến thức chung về thiết lập hệ thống thông tin quản lý kế toán và
tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp.

-

Nắm vững 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.

-

Hiểu được một hệ thống các phương pháp khoa học hạch toán kế toán
để thực hiện thu thập xử lý và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, có
hệ thống.

-

Nắm vững 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.

4. Kỹ năng:
4.1. Kỹ năng cứng:
Sinh viên có khả năng:
-

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

Lập được các chứng từ kế toán: hoá đơn, phiếu thu, phiếu chi, phiếu
nhập, phiếu xuất, sec, 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 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 tháng, báo
cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý 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.

4.2. Kỹ năng mềm:
-

Thực hiện nghĩa vụ học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

-

Tập luyện các môn thể thao yêu thích để có sức khỏe tốt

-

Vận dụng thao tác đội hình đội ngũ, thực hành bắn sung tiểu liên AK
hành động từng người trong công sự, ngoài công sự và các tư thế vận
động trong chiến trường, trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

-

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 hổ trợ công tác
kế tóan thực hiện tốt.

-

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

-

Tiếng Anh đạt 300 điểm TOEIC
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Tin học: chứng chỉ A

5. Thái độ:
-

Nhận thức đúng đắn đường lối chính sách, chế độ của Đảng và Nhà
nước; có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện vi phạm pháp luật
trong quản lý kinh tế tài chính của đơn vị.

-

Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, chủ động, trung thực và liêm khiết
trong công tác 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 có liên quan.

-

Yêu thích các họat động thể dục thể thao, rèn luyện thân thể.

-

Tuân thủ pháp luật.

-

Tinh thần kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-

Tinh thần cầu tiến.

6. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
-

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:

Vị trí công tác:
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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.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
-

Có khả năng tự học và tiếp tục học tập ở trình độ đại học chuyên
ngành Kế toán và các khối ngành kinh tế khác như: tài chính ngân
hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính nhà nước, quản trị kinh
doanh,….

8. Tài liệu tham khảo
8.1 Sách:
-

Trần Quý Liên,(2009), NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN, NXB Tài chính.

-

Võ Văn Nhị, (2008), KẾ TOÁN TÀI CHÍNH, NXB Hà Nội.

-

26 CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CÁC THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN CHUẨN MỰC, NXB Thông kê.

-

Lê Thành Châu, (2004), 317 MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN HÀNH
CHÍNH VÀ HỢP ĐỒNG, NXB

-

Võ Văn Nhị, (2005), 351 TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH,
NXB Thống kê.

-

ADVANCED AUDIT AND ASSURANCE (2008)

-

AUDIT & ASSURANCE (2008)

-

Phạm Văn Dược, (2004), BÀI TẬP KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, NXB
ĐHQG.

-

Võ Văn Nhị, (2007), BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KẾ
TOÁN QUẢN TRỊ, NXB GTVT.

-

Trần Văn Thảo, (2006), FINANCIAL ACCOUNTING, NXB Tài
chính.

-

Đồng Thị Vân Hồng, (2010), GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN DOANH
NGHIỆP, NXB Lao Động.

-

Đồng Thị Vân Hồng, (2010), GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊ,
NXB Lao Động.

-

Đồng Thị Vân Hồng, (2009), GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN, NXB Lao
Động.
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-

Trần Văn Thảo, (2006), FINANCIAL ACCOUNTING, NXB Tài
chính.

-

Nguyễn Tấn Bình, (2003), KẾ TOÁN QUẢN TRỊ, NXB ĐH Quốc
gia.

-

David Begg, (2007), KINH TẾ VI MÔ, NXB Thống kê.

-

Bùi Kim Yến, (2008), GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG
KHOÁN, NXB Thống kê

-

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, (2007), LUẬT KINH TẾ, NXB Giáo dục.

-

Nguyễn Thị Kim Thuý, (2008), NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ, NXB
Thống kê.

-

Nguyễn Ngọc Quang, (2009), PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ,
NXB Giáo dục.

-

Nguyễn Minh Kiều, (2008), TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP, NXB
Thống kê.

-

Trần Ngọc Thơ, (2003), TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP HIỆN ĐẠI,
NXB Thống kê.

-

Võ Văn Nhị, (2009), THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ, NXB GTVT

8.2 Văn bản pháp quy:
-

Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-

Theo QĐ số 44/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 9/4/2002.

-

Thông tư 16/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo.

-

Theo QĐ số 44/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 9/4/2002.

-

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính

-

Quyết định 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính

-

Thông tư 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Qủan lý thuết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP
ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Qủan lý thuế

-

Luật Quản lý thuế của Quốc hội khoá XI, Kỳ họp thứ 10 số
78/2006/QH11 ngày 29/11/2006.

-

Thông tư của Bộ Tài chính số 32/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm
2007 hướng dẫn thi hành nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày
10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị
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định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành Luật Thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật Thuế GTGT.
-

Nghị định 97 Quy định mức lương tối thiểu cho các đơn vị từ ngày
1/1/2010.

-

Luật kế toán số 03/2003 QH11 ngày 17/06/2003

8.3 Các thông tin khác:
-

Tài liệu Phân tích nghề theo phương pháp DACUM do khoa Kinh tế
(nay là khoa Tài chính kế toán) trường Trung cấp Kỹ Thuật Nghiệp vụ
Thủ Đức (nay là trường Cao đẳng Công Nghệ Thủ Đức) thực hiện
trong giai đoạn từ 12/2005-05/2006.

-

Biên bản Hội thảo hội nghị khách hàng ngày 23/12/2009.
TP. Hồ Chí Minh-Tháng 11 năm 2010
HIỆU TRƯỞNG
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“ Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đào tạo
nguồn nhân lực có năng lực và đạo đức tốt; yêu nghề,
sáng tạo, biết tự khẳng định giá trị, có ý thức học tập
suốt đời, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.”
Sứ mạng của trường Cao đẳng
Công nghệ Thủ Đức

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC
Đ/C: 53 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 3 897 0023 – 08. 3 897 2339 _ Fax: 08. 3 896 2474
Email: pdt@mail.tdc.edu.vn _ Website: www.tdc.edu.vn
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