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1. Giới thiệu chung về nghề (mô tả nghề) 

Kế toán nội bộ là nghề thực hiện công việc tập hợp các chứng từ thu - chi (bao gồm cả 

các khoản chi không có hóa đơn), cung cấp thông tin lãi – lỗ thực tế của doanh nghiệp cho 

người quản lý để ra các quyết định kinh doanh. 

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 1575 giờ (tương đương 58 tín chỉ) (bao gồm các môn 

học điều kiện) 

2. Kiến thức 

- Mô tả được các hoạt động về kế toán của đơn vị kinh doanh cụ thể; 

- Trình bày được các phương pháp kế toán;   

- Mô tả được quy trình lập và luân chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo 

kế toán nội bộ theo yêu cầu của chủ đơn vị kinh doanh  

3. Kỹ năng 

- Lập, phân loại, kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc; 

- Ghi chính xác sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo từng vị trí công việc; 

- Kiểm tra, đối chiếu sổ sách kế toán theo từng vị trí công việc; 

- Lập được các báo cáo kế toán nội bộ theo yêu cầu của chủ đơn vị kinh doanh 

- Sử dụng được các phần mềm kế toán và các phần mềm khác; 

- Thống kê, tổng hợp được số liệu kế toán nội bộ khi có yêu cầu tại đơn vị kinh doanh 

- Sử dụng tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu công việc; 

- Sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh tương đương trình độ Sơ cấp - bậc 1 tiếng Anh theo Khung 

năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương thích với bậc A1 trong CEFR). 

4. Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm 

- Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; giải quyết công việc, vấn đề phức tạp 

trong điều kiện biết trước và có thể thay đổi;  

- Chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;  

- Có năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện công việc đã được định 

sẵn 

- Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc. 



5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

Người học tốt nghiệp nghề Kế toán nội bộ có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm 

hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn. Các vị trí công việc người học có thể đảm nhận khi tốt 

nghiệp là: thủ quỹ, thu ngân, thủ kho và các vị trí kế toán tại các đơn vị kinh doanh sản xuất, 

thương mại, dịch vụ và các tổ chức kinh tế - xã hội khác trong nền kinh tế quốc dân như: 

- Kế toán tiền 

- Kế toán tiền lương 

- Kế toán kho 

- Kế toán TSCĐ 

- Kế toán bán hàng 

- Kế toán tổng hợp  

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ 

Có năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức 

và kỹ năng nghề. 

 

 


