
BẢNG TỔNG HỢP CHUẨN ĐẦU RA CỦA NGƯỜI TỐT NGHIỆP KHÓA ĐÀO TẠO 

(Kèm theo chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên) 

 

1. Tên nghề:                         Kế toán  

2. Mã nghề:     6340301 

3. Trình độ đào tạo:   Cao đẳng   

4. Hình thức đào tạo :  Chính quy  

5. Đối tượng tuyển sinh:  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;  

6. Thời gian đào tạo:   2,5 năm ( 30 tháng ); 5 học kỳ 

7. Mục tiêu đào tạo:  

- Về kiến thức:  

  N   v ng c c kiến thức về  u t kinh tế   u t thuế.   u t kế to n và  u t  ao động. Hiểu biết cơ bản về c c công cụ  chỉ tiêu phân tích 

kinh tế. Hiểu rõ chuẩn  ực kế to n Việt Na   n   v ng kiến thức về tổ chức hệ thống kế to n và v n dụng vào thực tế. 

- Về kỹ năng: 

+ L p được chứng từ  kiể  tra  phân  oại  xử  ý được chứng từ kế to n theo từng vị trí công việc; 

+ Sử dụng được chứng từ kế to n trong ghi sổ kế to n chi tiết và sổ kế to n tổng hợp; 

+  L p được kế hoạch tài chính doanh nghiệp; 

+ L p được tờ khai thuế;  L p được b o c o tài chính của doanh nghiệp; 

+ Tổ chức được bộ   y kế to n phù hợp với đặc điể  của doanh nghiệp; 

+ Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu  ãnh đạo và quản  ý kinh tế 

ở đơn vị; 

+ B o c o với  ãnh đạo  đề xuất c c giải ph p kinh tế  tài chính cho đơn vị tuân thủ đúng ph p  u t  đồng thời  ang  ại hiệu quả cao 

cho doanh nghiệp; 

+ Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo phần  ề  kế to n doanh nghiệp thông dụng; 

+ Sử dụng được ngoại ng  cơ bản; Ứng dụng được ngoại ng  vào  ột  số công việc chuyên  ôn của ngành  nghề. 

- Về th i độ (Đạo đức   ối sống và tr ch nhiệ  công dân): 



+ Chấp hành chủ trương  chính s ch ph p  u t của Nhà nước  có phẩ  chất chính trị  đạo đức và sức khỏe tốt;  

+ Có tư c ch đạo đức  tr ch nhiệ  với xã hội  công việc  đặc biệt  à có hiểu biết và tôn trọng đạo đức trong nghề nghiệp kế to n 

+ Có khả năng  à  việc độc   p   à  việc nhó ; Có khả năng đ nh gi  kết quả thực hiện công việc của bản thân  của nhó . 

+ Có ý thức học t p  rèn  uyện và nâng cao trình độ chuyên  ôn; 

+ Chấp hành nghiê  nội quy  quy định và thời gian  à  việc; 

+ Chủ động trong học t p   à  việc; tự c p nh t nh ng quy định  ới và kiến thức  ới trong  ĩnh vực công t c; 

+ Tuân thủ c c nguyên t c  chế độ kế to n hiện hành; Tự chịu tr ch nhiệ  về công việc của  ình  chịu tr ch nhiệ   iên đới về c c công 

việc kh c có  iên quan theo nguyên t c an toàn nghề nghiệp và đạo đức nghề nghiệp. 

    - Vị trí việc  à  sau khi tốt nghiệp: 

 Sau khi tốt nghiệp người học có năng  ực đ p ứng c c yêu cầu tại c c vị trí việc  à  của ngành  nghề bao gồ : 

+ Kế to n kho  kế to n phân xưởng  kế to n đội  kế to n tiền  ương  kế to n v t tư  tài sản  chi phí gi  thành  tiêu thụ;  

+ Kế to n  ua hàng và b n hàng; 

+ Kế to n vốn bằng tiền và thanh to n;  

+ Kế to n tổng hợp;  

+ Kế to n thuế tại c c doanh nghiệp sản xuất  thương  ại  dịch vụ  xây   p  xuất nh p khẩu; 

+ Nhân viên kế to n trong c c đơn vị HCSN và trong c c c c tổ chức chính trị  xã hội  nghề nghiệp; 

+ Nhân viên tư vấn kế to n  thuế và tài chính trong c c công ty tư vấn thuế; 

 + Có khả năng tự tì  việc  à   tự tạo việc  à  hoặc tiếp tục học  ên trình độ cao hơn. 

8. Khối  ượng kiến thức  kỹ năng và thời  ượng: 

- Khối  ượng kiến thức  kỹ năng toàn khóa học:  2.265  giờ; tương đương: 98 tín chỉ 

- Khối  ượng c c  ôn học chung: 435 giờ (tương đương: 21 tín chỉ); chiế : 19,2% của khóa học 

- Khối  ượng c c  ôn học   ô đun chuyên  ôn: 1.830 giờ (tương đương: 77 tín chỉ); chiế : 80,8 % của khóa học 

- Khối  ượng c c giờ  ý thuyết: 712 giờ; thực hành  thực t p  thí nghiệ : 1.458 giờ; giờ kiể  tra: 95 giờ. 

 

 

 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn 

học, mô đun, học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

B c 5 

(Trình 

độ 

Cao 

đ ng) 

Kiến thức chung: 

- Đào tạo con người ph t 

triển toàn diện  hiểu biết 

 ột số nội dung cơ bản về 

gi o dục thể chất  Đường 

 ối chính s ch của Đảng  

ph p  u t của Nhà nước và 

quốc phòng  an ninh của 

Đảng  Nhà nước ta về 

nhiệ  vụ bảo vệ Tổ quốc; 

- Trình bày được c c kiến 

thức cơ bản tin học  tin học 

văn phòng; 

- Đạt được trình độ năng 

 ực ngoại ng  B c 2 theo 

Khung năng  ực ngoại 

ng  6 b c dùng cho Việt 

Nam. 

 

Kỹ năng nhận biết 

- V n dụng kiến thức đã học 

để rèn  uyện trở thành người 

 ao động  ới có phẩ  chất 

chính trị  có đạo đức tốt và 

năng  ực hoàn thành nhiệ  

vụ  góp phần thực hiện th ng 

 ợi sự nghiệp CNH  hiện đại 

ho  đất nước. 

- Tuân thủ quy định của 

Ph p  u t. Phân biệt được 

tính hợp ph p và không hợp 

ph p của c c hành vi  từ đó 

 p dụng c c quy định của 

ph p  u t vào đời sống  vào 

qu  trình học t p và  ao 

động.  

- Là  được c c công việc 

cơ bản của tin học văn 

phòng; 

- Có kỹ năng nghe  nói  

đọc  viết và sử dụng tiếng 

Anh cơ bản trong đời 

sống  học t p và hoạt 

động nghề nghiệp phù 

hợp với trình độ được 

 

- Có tác phong công 

nghiệp  năng động  s ng 

tạo và có tính tự   p cao. 

- Có ý thức tổ chức kỷ  u t  

có sức khỏe và tr ch nhiệ  

khi thực hiện công việc sau 

này tại c c doanh nghiệp. 

- Năng động và tích cực 

trong giao tiếp bằng Tiếng 

Anh 

 

- Gi o dục Chính trị 

- Ph p  u t 

- Gi o dục thể chất 

- Gi o dục QPAN 

- Tin học 

- Ngoại ng  (Tiếng anh) 

 

435/21 

Bằng tốt 

nghiệp 

cao đ ng 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn 

học, mô đun, học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

đào tạo.  

 

Kiến thức cơ sở 

- Trình bày được c c nội 

dung cơ bản c c  ôn 

học cơ sở như: Lu t kinh 

tế  Kinh tế vi  ô  

Nguyên  ý thống kê  Lý 

thuyết tài chính - tiền tệ  

Nguyên  ý kế to n. 

- Hiểu và nh n biết được 

đối tượng  chức năng  

nhiệ  vụ của hạch to n 

kế to n. 

- Trình bày được nội 

dung cơ bản của c c 

phương ph p kế to n: 

Phương ph p chứng từ  

phương ph p tài khoản  

phương ph p tính gi   

phương ph p tài khoản 

và phương ph p tổng 

hợp - cân đối kế to n. 

 - Trình bày được c c sổ 

kế to n  c c hình thức kế 

to n và tổ chức bộ   y 

Kỹ năng sử dụng 

- L p được chứng từ  

kiể  tra  phân  oại  xử  ý 

được chứng từ kế to n; 

- Lựa chọn, sử dụng và 

phản  nh chính x c trên 

tài khoản kế to n. Định 

khoản chính x c. Tuân 

thủ đúng nguyên t c ghi 

kép vào tài khoản kế 

toán.  

- Kiể  tra được số  iệu 

ghi chép trên tài khoản 

tổng hợp và tài khoản 

chi tiết.  

- L p b o c o kế to n: 

Bảng cân đối kế to n  

b o c o kết quả HĐKD 

của DN. 

- Tổ chức được công t c 

tài chính kế to n phù 

hợp với từng doanh 

nghiệp. 

 

 

- Cẩn trọng trong từng công 

việc và tuân thủ c c nguyên 

t c  chế độ kế to n hiện 

hành.       

 

- Lu t kinh tế 

- Kinh tế vi  ô 

- Tiếng Anh chuyên 

ngành 

- Nguyên  ý thống kê 

- Nguyên  ý kế to n 

- Lý thuyết tài chính tiền 

tệ 

 

 

 

 

 

 

 

300/14 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn 

học, mô đun, học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

kế to n. 

 

Kiến thức chuyên môn 

 

- Trình bày c c phương 

ph p thống kế DN, công 

thức  c ch tính và phân 

tích c c chỉ tiêu trong 

thống kê DN. 

- Trình bày nội dung  kết 

cấu c c tài khoản kế 

to n sử dụng và phương 

ph p hạch to n  trình tự 

ghi sổ từng phân hành kế 

toán. 

- Trình bày nội dung cơ 

bản của tổ chức công t c 

kế to n DN. X c định 

được cơ cấu tổ chức bộ 

  y kế to n phù hợp với 

từng  oại hình doanh 

nghiệp. 

- Hiểu và trình bày nội 

dung cơ bản của kế to n 

thương  ại  dịch vụ và 

XDCB  kế to n quản trị 

Kỹ năng đánh giá, 

nhận xét và phản hồi 

- Tính và phân tích các 

chỉ tiêu thống kế DN. 

- Phân tích được tình 

hình kinh tế  tài chính 

doanh nghiệp. 

- Sử dụng đúng tài 

khoản  hạch to n và ghi 

sổ chính x c c c nghiệp 

vụ kinh tế trong từng 

phần hành kế to n theo 

từng hình thức kế to n. 

- X c định   ựa chọn 

hình thức kế to n  tổ 

chức bộ   y kế to n phù 

hợp với doanh nghiệp. 

- Hạch to n chính x c 

c c nghiệp vụ kinh tế 

trong doanh nghiệp TM  

dịch vụ và XDCB. 

- Hạch to n chính x c 

c c nghiệp vụ kinh tế, 

c c phần hành kế to n 

Đánh giá 

 

- Cẩn trọng  trung thực  có ý 

thức tr ch nhiệ  cao  trong 

việc tính to n  hạch to n  

phân tích  đ nh gi  c c hoạt 

động kinh tế  tài chính 

doanh nghiệp và cung cấp 

thông tin phục vụ cho công 

t c quản  ý DN. 

 

 

 

- Thống kê doanh nghiệp 

- Quản trị tài chính doanh 

nghiệp 

- Kế to n doanh nghiệp 1 

- Kế to n doanh nghiệp 2 

- Tổ chức công t c kế to n 

doanh nghiệp 

- Thực hành kế to n 1 

- Thực hành kế to n 2 

- Kế to n thương  ại & 

XDCB 

- Nghiệp vụ ngân hàng 

thương  ại 

- Phân tích hoạt động kinh 

doanh 

- Kế to n quản trị chi phí 

- Kế to n hành chính sự 

nghiệp 

- Kiể  to n  

- Thuế 

- Giao tiếp kinh doanh và 

thuyết trình 

1.350/55 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn 

học, mô đun, học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

chi phí  kế to n hành 

chính sự nghiệp, kiể  

to n  thuế  phân tích 

hoạt động KD  nghiệp 

vụ NHTM. 

- C p nh t được c c 

chính s ch chế độ về tài 

chính  kế to n  thuế vào 

công t c kế to n tại 

doanh nghiệp; 

 

 

trong đơn vị HCSN. 

- X c định chi phí  phân 

tích biến động về chi 

phí    p dự to n chi phí  

phân tích  ối quan hệ 

chi phí – khối  ượng – 

 ợi nhu n trong việc ra 

quyết định. 

- Kiể  tra  đ nh gi  

được công t c tài chính, 

kế to n của doanh 

nghiệp. 

- L p được b o c o kế 

toán tài chính và báo cáo 

thuế của doanh nghiệp; 

- L p b o c o tài chính 

và thực hiện kê khai 

thuế tại doanh nghiệp 

- Có kỹ năng  à  việc 

nhó  và phối hợp công 

t c chuyên  ôn với c c 

đơn vị  c  nhân có  iên 

quan như: cơ quan 

thuế; ngân hàng  c c 

doanh nghiệp  c  nhân 

- Tin học kế to n 

- Thực t p tốt nghiệp 

 



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn 

học, mô đun, học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

để hoàn thành nhiệ  vụ 

chuyên môn được giao. 

- Thiết   p  ối quan hệ 

với ngân hàng và c c tổ 

chức tín dụng; X c định 

được nhu cầu vay vốn  

số tiền vay  thời hạn vay  

thời hạn trả nợ   ãi vay. 

- Sử dụng thành thạo 1 

số phần  ề  kế to n 

doanh nghiệp thông 

dụng. 

- Tha   ưu được cho 

 ãnh đạo doanh nghiệp 

nh ng ý kiến cải tiến 

 à  cho công t c kế 

to n và công t c quản 

 ý tài chính của doanh 

nghiệp đúng ph p  u t. 

- L p được kế hoạch 

tài chính doanh 

nghiệp. 

 Kiến thức tự chọn 

- Trình bày c c nội dung 

cơ bản của c c  ôn học 

Kỹ năng đánh giá, nhận 

xét và phản hồi 

- Thực hiện được c c kỹ 

Đánh giá 

- Cẩn trọng  trung thực  có ý 

thức tr ch nhiệ  cao  và tuân 

- Kế to n thuế 

- Phân tích b o c o tài 
 

180/8 

  



Bậc 

trình 

độ 

Chuẩn đầu ra 

Người tốt nghiệp khóa đào tạo phải có: 
Thể hiện tại các môn 

học, mô đun, học phần  

Khối 

lượng 

học tập 

(giờ/tín 

chỉ) 

Văn 

bằng 

cấp sau 

tốt 

nghiệp 

Ghi chú 

Kiến thức Kỹ năng 
Mức tự chủ  

và trách nhiệm 

tự chọn: kế to n thuế  

phân tích báo cáo tài 

chính   thị trường chứng 

kho n  định gi  tài sản 

sản … 

- Hiểu được c c thủ tục 

đăng ký  phương ph p 

kê khai  phương ph p 

tính và hạch to n thuế. 

- Hiểu được nội dung  

 ục địch  phương ph p 

phân tích báo cáo tài 

chính. 

- Trình bày được c c 

nguyên t c và phương 

ph p định gi  tài sản. 

năng cơ bản của c c 

 ôn học tự chọn 

- Tính  kê khai  hạch 

to n c c  oại thuế. L p 

b o c o thuế. 

- Phân tích  đ nh gi  tình 

hình tài chính  kết quả 

kinh doanh, tình hình 

 ưu chuyển tiền tệ  hiệu 

quả kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

- Lựa chọn phương ph p 

định gi  tài sản và thực 

hiện định gi  tài sản theo 

phương ph p đã chọn. 

 

thủ nguyên t c trong thực 

hiện công việc. 

 

chính 

- Thị trường chứng kho n 

- Định gi  tài sản  

- Kinh tế đầu tư 

- Bảo hiể  

- Kinh tế vĩ  ô 

- Marketing 

- Quản trị học 

- L p và phân tích dự  n 

đầu tư 

 

 

                                                                                                                                                                      Hiệu trưởng 

                                                                                                                                                                    

 

 

  

                      Nguyễn Khắc Ngọc 



 


