KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC, YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC PHẢI
ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI TỐT NGHIỆP
NGÀNH/NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Tên Tiếng Anh: CORPORATE ACCOUNTING)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 560/QĐ-TCĐLTTP-ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm)
TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
Mã ngành/nghề: 6340302
1. Giới thiệu chung về ngành/nghề
Kế toán doanh nghiệp là nghề thực hiện công việc quan sát, đo lường, tính toán và ghi
chép các nghiệp vụ kinh tế về sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận
của doanh nghiệp.
Khối lượng kiến thức toàn khóa: 2501 giờ (tương đương 98 tín chỉ) (bao gồm các môn
học điều kiện)
2. Kiến thức
- Mô tả được các hoạt động cơ bản về tài chính, kế toán, thuế, … của một doanh
nghiệp;
- Trình bày được các phương pháp kế toán cơ bản
- Mô tả được quy trình lập và luân chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo
cáo kế toán theo từng vị trí việc làm.
3. Kỹ năng
- Lập, phân loại, kiểm tra và xử lý chứng từ kế toán theo từng vị trí việc làm;
- Ghi chính xác sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp theo từng vị trí việc làm;
- Lập được các báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế định kỳ;
- Sử dụng được các phần mềm kế toán và các phần mềm khác;
- Cập nhật các chính sách và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế
toán tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;
- Thống kê, tổng hợp và phân tích được số liệu kế toán nội bộ khi có yêu cầu tại doanh
nghiệp;
- Giải thích được những số liệu kế toán một cách dễ hiểu tại doanh nghiệp;
- Sử dụng tin học đáp ứng y u cầu công việc;
- Sử dụng ngoại ngữ tiếng Anh tương đương trình độ Sơ cấp - bậc 2 tiếng Anh theo
Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (tương thích với bậc A2 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 làm việc thay đổi;
- Hướng dẫn, giám sát nhóm thực hiện các nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá
nhân và trách nhiệm đối với nhóm;
- Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành
viên trong nhóm;
- Có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm trong công việc.
5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng ngành/nghề Kế toán doanh
nghiệp, người học có thể đảm nhiệm được các vị trí việc làm sau:
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- Kế toán thanh toán
- Kế toán kho
- Kế toán tiền lương
- Kế toán tài sản cố định
- Kế toán bán hàng
- Kế toán tổng hợp
- Kế toán thuế
Tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ và các tổ chức kinh tế - xã hội
khác thuộc các thành phần kinh tế trong nền kinh tế quốc dân.
6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ
Có năng lực để tham gia học li n thông l n các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức
và kỹ năng nghề.
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