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Tại Hồ Chí Minh:

39 Trần Quốc Thảo
Phường 6, Quận 3

Tại Hà Nội:

Tầng 4 Seabank
Số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên – CPA là cụm từ viết tắt của Certified Public 
Accountants, có nghĩa là những kế toán công chứng được cấp phép. Đây được coi là một 
trong những chứng chỉ UY TÍN NHẤT công nhận một kế toán chuyên nghiệp và lành nghề, có 
khả năng tư vấn cho mọi cá nhân và doanh nghiệp.

Kết hợp phân tích lý thuyết chuyên đề, thảo luận tình huồng thực tế và thực hành bài tập. 

Kết hợp tư duy độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tỷ lệ: 30% lý thuyết – 55% thực hành – 15% làm bài kiểm tra tại lớp.

Tổ chức học nhóm, ôn thi theo nhóm, luyện đề thi với bộ ngân hàng đề lớn và sát đề thi nhất 
ngoài giờ học cho tất cả học viên trong và sau khóa học.

Khai phá những bí kíp ôn thi được chia sẻ trực tiếp từ các chuyên gia giảng dạy chứng chỉ CPA 
có kinh nghiệm đào tạo cho hàng ngàn người vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng !

Vén màn những ĐIỂM MÙ trong bài thi khiến bạn dễ mất điểm dẫn đến thi trượt, cô đọng các 
kiến thức TRỌNG TÂM.

Một khi bạn đã nắm rõ các ĐIỂM MÙ và phương pháp “hóa giải” hiệu quả, cùng các “Mẹo” làm 
bài thi chính xác, thì kỳ thi CPA sẽ không còn là một trở ngại.

ÔN THI CPA

Để được cấp chứng chỉ CPA, thí sinh cần:

– Đạt tổng điểm trên 38 cho 6 môn thi (Không bao gồm môn ngoại ngữ)

– Môn thi đạt đạt từ điểm 5 trở lên

Mỗi năm cả nước có tới 4000 – 5000 người đăng ký thi chứng chỉ CPA nhưng tỷ lệ thi đậu chỉ chiếm 

khoảng 10%.

Nguyên nhân chủ yếu là do:

– Kỳ thi có nhiều môn thi, lượng kiến thức “khủng”

– Thí sinh không xác định được kiến thức trọng tâm

– Chưa biết cách phân bổ, quản lý thời gian làm bài

Dù rất khó để có được, nhưng CPA là chứng chỉ mà mọi kế toán viên khi bước chân vào nghề đều ao 
ước, vì nó biểu trưng cho sự “công thành danh toại” và đích đến cao nhất của sự nghiệp kế, kiểm!

Chương trình dành cho các học viên ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán APC sẽ là 4 môn 
đầu và học viên thi chứng chỉ hành nghề kiểm toán CPA sẽ bao gồm 7 môn như sau:

1. Môn tài chính và quản lý tài chính nâng cao.

Nội dung ôn thi:

NỘI DUNG KHÓA HỌC

ƯU ĐÃI PHÍ THAM DỰ

Môn 1: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao (thi chứng chỉ hành nghề kế toán) (thi CPA)

Môn 2: Thuế và quản lý thuế nâng cao (thi chứng chỉ hành nghề kế toán) (thi CPA)

Môn 3: Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp (thi chứng chỉ hành nghề kế toán) (thi CPA)

Môn 4: Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao (thi chứng chỉ hành nghề kế toán) (thi CPA)

Môn 5: Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao (thi CPA)

Môn 6: Phân tích hoạt động tài chính nâng cao (thi CPA)

Môn 7: Ngoại ngữ (Anh ngữ) (thi CPA)

Khái quát 11 vấn đề lý thuyết theo nội dung kiến thức quy định.

Hướng dẫn các dạng câu hỏi lý thuyết và phương án trả lời.

Hướng dẫn các dạng bài tập và các bước giải bài tập. 

Những lưu ý khi làm bài ở từng nội dung. 

2. Môn Thuế và quản lý thuế nâng cao.

Nội dung ôn thi:

Hướng dẫn ôn theo tài liệu ôn thi của Bộ Tài chính hàng năm và slide bài giảng.

Các dạng câu hỏi lý thuyết và hướng dẫn trả lời.

Các dạng hài tập và hướng dẫn làm bài tập thuế.

Hướng dẫn làm một số đề các năm trước. 

3. Môn Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp.

Nội dung ôn thi:

Hướng dẫn ôn theo tài liệu ôn thi của Bộ Tài chính hàng năm và slide bài giảng.

Có sơ đồ cho các nội dung có thể sơ đồ hoá.

Có hệ thống câu hỏi ôn thi.

Hướng dẫn làm các dạng câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập để có điểm cao nhất.

Hướng dẫn làm một số đề các năm trước đã thi để biết các dạng đề và đáp án.

Bài tập tình huống và hướng dẫn cách trả lời. 

4. Môn kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao.

Nội dung ôn thi:

Khái quát các vấn đề lý thuyết theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán liên quan. 

Lựa chọn, trình bày các vấn đề cơ bản, trọng tâm. 

Các dạng câu hỏi và phương án trả lời. 

Bài tập tình huống và gợi ý trả lời. 

Những lưu ý khi làm bài ở từng nội dung.

1 1,5-   Pháp luật về doanh nghiệp.

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

3

2

4

1

1

2

1,5

2

1

-   Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại. 

-   Pháp luật về phá sản. 

-   Pháp luật đầu tư.

-   Pháp luật về hợp đồng trong lĩnh vực kinhdoanh, thương mại.

-   Pháp luật về cạnh tranh.

-   Pháp luật lao động.

6

5

7

Tại Hà Nội: Tầng 4, số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - HN

Tại Hồ Chí Minh: Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3 - HCM

Đối với học viên đăng ký môn học:

Học viên 
đăng kí lẻ 1 môn

Chuyển phí cận ngày

0%

Chuyển phí sớm

-5% -5%

Nhóm 3 người 
cùng môn

-10%

Nhóm 3 người cùng môn
chuyển phí sớm

Học viên đăng kí 
combo 4 môn APC

Chuyển phí cận ngày

5%

Chuyển phí sớm

-10% -10%

Nhóm 3 người 
4 môn APC

-15%

Nhóm 3 người 4 môn
chuyển phí sớm

Học viên đăng kí 
combo 7 môn CPA

Chuyển phí cận ngày

10%

Chuyển phí sớm

-15% -15%

Nhóm 3 người 
7 môn CPA

-20%

Nhóm 3 người 7 môn
chuyển phí sớm

Đăng ký ngay

Con đường dẫn tới thành công
trong sự nghiệp kế toán-kiểm toán

ÔN THI
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2.1.

1

1

1

1

1

-   Tài chính doanh nghiệp và quản trị tài chính. 

-   Vai trò của nhà quản lý tài chính. 

-   Mục tiêu quản trị tài chính. 

-   Thị trường tài chính. 

-   Rủi ro và tỷ suất sinh lời. 

-   Đo lường rủi ro của một khoản đầu tư và danh mục đầu tư. 

-   Mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lời (Mô hình CAPM). 

-   Bài tập ứng dụng. 

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

Vai trò và mục tiêu 
của Quản trị tài chính 

2

3

-   Giá trị tương lai.  

-   Giá trị hiện tại.  

-   Bài tập ứng dụng. 

-   Quản lý vốn cố định.  

-   Quản lý vốn lưu động.  

-   Bài tập ứng dụng. 

Giá trị thời gian 
của tiền  

Rủi ro và tỷ suất 
sinh lời  

-   Định giá trái phiếu. 

-   Định giá cổ phiếu ưu đãi. 

-   Định giá cổ phiếu thường. 

-   Bài tập ứng dụng. 

4
Định giá trái phiếu và 

cổ phiếu 

0,5

0,5

0,5

2

2

1,5

-   Nhu cầu tài chính và các phương pháp dự báo 

-   Bài tập ứng dụng  

-   Phân loại, đặc điểm, ưu nhược điểm của từng nguồn vốn   

-   Phương pháp phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.     

-   Tổng hợp bài tập và hướng dẫn giải đề.

5
Dự báo nhu cầu

tài chính 

6
Quyết định đầu tư 

vốn của doanh nghiệp  

7
Nguồn vốn của 
doanh nghiệp 

-   Tổng quan về đầu tư dài hạn. 

-   Xác định dòng tiền của dự án đầu tư. 

-   Các phương pháp đánh giá lựa chọn dự án đầu tư. 

-   Đánh giá lựa chọn dự án đầu tư trong điều kiện thực tế. 

-   Bài tập ứng dụng.  

5

6

1,5

1,5

2

2

1,5

1

-   Kiểm toán chu kỳ bán hàng thu tiền.

-   Kiểm toán chu kỳ mua hàng và thanh toán.

-   Kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

-   Kiểm toán chu kỳ TSCĐ và đầu tư dài hạn.

-   Kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả. 

-   Phạm vi áp dụng.

-   Phương pháp tính thuế: Miễn, giảm thuế. 

-   Phạm vi áp dụng

-   Căn cứ tính thuế

-   Khấu trừ thuế

-   Phương pháp tính thuế

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

Bằng chứng kiểm toán  

Thuế tiêu thụ đặc biệt2

3

-   Phạm vi áp dụng.

-   Căn cứ tính thuế.

-   Phương pháp tính thuế.

-   Hóa đơn, chứng từ.

-   Khai, nộp thuế.

-   Hoàn thuế.

1 Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập 
cá nhân 1,5

2

1

0,5

5

6 Quản lý thuế

Tổng kết7

8
Chi phí sử dụng vốn 
và hệ thống đòn bẩy 

9
Quản lý vốn kinh doanh 

trong doanh nghiệp  

-   Các phương pháp định giá doanh nghiệp. 

-   Bài tập ứng dụng. 
111 Định giá doanh nghiệp 

2

14

12 Tổng kết

Tổng cộng

10Tổng cộng

10 Phân phối lợi nhuận 
của doanh nghiệp  

-   Tổng quan về chi phí sử dụng vốn. 

-   Chi phí sử dụng từng nguồn vốn, chi phí sử dụng vốn bình quân, chi phí sử 

dụng vốn cận biên.  

-   Hệ thống đòn bẩy và rủi ro. 

-   Bài tập ứng dụng.  

Thuế xuất khẩu,
thuế nhập khẩu

-   Quy định chung.

-   Tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú.

-   Tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú.

-   Khai, nộp thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế. 

Thuế thu nhập 
doanh nghiệp

5

-   Người nộp thuế.

-    Căn cứ tính thuế.

-    Phương pháp tính thuế.

-    Quyết toán thuế.

-    Ưu đãi thuế.

-   Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế.

-   Quy định về đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế.   

-   Quy định về miễn giảm, hoàn thuế. 

-   Tổng hợp bài tập và hướng dẫn giải đề.

Tổng kết7

12Tổng cộng

-   Hướng dẫn cách làm bài thi và giải đáp thắc mắc.

1 2

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

Những vấn đề chung 
về kiểm toán và dịch 

vụ đảm bảo 

Khái quát về các dịch vụ 
khác do KTĐL cung cấp

1

3

2

4

1,5

1

1

2

1

1

0,5

2

1

3

1

-   Giới thiệu khung pháp lý về kế toán. 

-   Các nguyên tắc cơ bản của kế toán và trình bày BCTC .

-   Hợp nhất kinh doanh 

-   Lập và trình bày BCTCHN (đối với khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết) 

-   Kế toán quản trị chi phí và tính giá thành nâng cao 

-   Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định ngắn hạn

-   Kế toán các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm. 

-   Kế toán sai sót, thay đổi chính sách và ước tính kế toán

-   Kế toán bán hàng, xác định kết quả kinh doanh và thuế TNDN (thuế hiện hành và thuế hoãn lại). 

-   Các vấn đề khác về kế toán tài chính (lãi cơ bản trên cổ phiếu, lãi suy giảm trên cổ phiếu,…) 

-   Kế toán nợ phải trả, chi phí đi vay và vốn chủ sở hữu. 

-   Kế toán tiền, nợ phải thu và các nghiệp vụ có gốc ngoại tệ.

-   Kế toán hàng tồn kho.

-   Kế toán TSCĐ và BĐSĐT.

-   Kế toán các khoản đầu tư tài chính.

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

6

5

7

8

9

11

10

15Tổng cộng

5. Môn Kiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao.

10Tổng cộng

6. Môn Phân tích hoạt động tài chính nâng cao.

7. Môn ngoại ngữ (tiếng Anh).

Thông tin về khóa học

1 1-   Tổng quan về phân tích hoạt động tài chính nâng cao.

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

3

2

4

1

1

1

1

1

1

-   Phân tích tình hình công nợ và khả năng thanh toán. 

-   Phân tích khả năng tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ. 

-   Phân tích khái quát tình hình tài chính doanh nghiệp.

-   Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn của DN.

-   Phân tích tình hình tài trợ và đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh.

-   Phân tích tình hình và kết quả kinh doanh.

6

5

7

1-   Phân tích hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn.8

1-   Phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu tài chính.9

1-   Hướng dẫn cách làm bài thi và giải đáp thắc mắc.10

L 

-   Bản chất hoạt động kiểm toán.

-   Phân loại kiểm toán (Các tiêu thức, phân tích từng loại kiểm toán, làm rõ điểm 

còn tồn tại và xu hướng phát triển tại thị trường Việt nam).

-   Các vấn đề về kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề.

-   Tham chiếu với quy định của Luật kiểm toán độc lập, Chuẩn mực đạo đức 

nghề nghiệp và các thông tư hiện hành liên quan.

-   Hình thức tổ chức của kiểm toán độc lập và điều kiện cấp giấy chứng nhận 

hành nghề.

-   Các vấn đề về kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

-   Các trường hợp không được thực hiện kiểm toán (tổ chức và cá nhân.)

-   Kiểm toán bắt buộc.

-   Kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng.

-   Các vấn đề về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán.

-   Quản lý nhà nước về dịch vụ kiểm toán.

-   Các vấn đề chung về dịch vụ đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán tại Việt nam    

2

Quyền và nghĩa vụ của 
kiểm toán viên hành 

nghề, doanh nghiệp kiểm 
toán và chi nhánh DNKT 
nước ngoài tại Việt nam 

2

-    Tổng quan về quyền và nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp 

kiểm toán và chi nhánh DNKT nước ngoài tại Việt nam.

-   Mục tiêu tổng thể của KTV và DNKT khi thực hiện kiểm toán BCTC.

-   Các vấn đề về hợp đồng kiểm toán.

-   Các vấn đề về hồ sơ kiểm toán và giấy tờ làm việc kiểm toán.

-   Các vấn đề về báo cáo kiểm toán.

-    Các vấn đề về gian lận và ảnh hưởng của gian lận tới xét đoán rủi ro và các vấn 

đề kiểm toán khác liên quan.

-    Trách nhiệm của KTV và DNKT đối với hành vi không tuân thủ pháp luật và các 

quy định.

-   Trách nhiệm của KTV và DNKT về giả định hoạt động liên tục trong kiểm toán.

-   Trao đổi về các vấn đề quan trọng phát sinh trong kiểm toán với BQT đơn vị 

được kiểm toán.

-   Các vấn đề về KSNB và khiếm khuyết của KSNB ảnh hưởng tới kiểm toán BCTC.  

1,53

-   Các vấn đề về yêu cầu bằng chứng và các kỹ thuật thu thập bằng chứng.

-   Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán.

-   Lấy mẫu kiểm toán.

-   Các vấn đề chuyên sâu về bằng chứng kiểm toán và thủ tục kiểm toán liên quan. 

Kiểm toán các chu 
kỳ/ chỉ tiêu trên báo 

cáo tài chính 
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-   Tổng quan về lập kế hoạch kiểm toán và các vấn đề chuyên sâu về lập kế hoạch 

kiểm toán.

-   Tổng quan về thực hiện kế hoạch kiểm toán và các vấn đề chuyên sâu về thực 

hiện kế hoạch kiểm toán.

-   Tổng quan về kết thúc kiểm toán  các vấn đề chuyên sâu về kết thúc kiểm toán .

-   Kiểm toán chu kỳ TSCĐ và đầu tư dài hạn.

-   Tổng quan về thực hiện kế hoạch kiểm toán và các vấn đề chuyên sâu về thực 

hiện kế hoạch kiểm toán. 

Quy trình kiểm toán 

-   Giới thiệu các loại dịch vụ khác, nguyên tắc và yêu cầu của từng loại hợp đồng 

dịch vụ và các vấn đề trọng tâm liên quan.
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TYPES OF QUESTIONS 

1 1

# Môn học gồm các nội dung kiến thức Số buổi

PARTS OF SPEECH – 
LEXICAL WORDS  

PARTS OF SPEECH – 
GRAMMATICAL WORDS 

-   Động từ (Verbs) 

-   Tính từ (Adjectives).

-   Trạng từ (Adverbs).

-   Danh từ (Nouns).

-   Yes/No Questions. 

-   Question Word Questions.

-   Tag Questions.

-   Verbs —> Nouns  

-   Adjectives —> Nouns 

-   Nouns —> Verbs 

-   Adjectives —> Verbs

-   Nouns —> Adjectives

-   Verbs —> Adjectives   

-   Câu điều kiện loại 1 – Conditional (TYPE I).   

-   Câu điều kiện loại 2 – Conditional (TYPE II). 

-   Câu điều kiện loại 3 – Conditional (TYPE III). 

-   Câu bị động.

-   Câu so sánh.

-   Trực tiếp – Gián tiếp.   

-   Present simple - Hiện tại đơn.  

-   Present continuous - Hiện tại tiếp diễn. 

-   Past simple – Quá khứ đơn. 

-   Past continuous – Quá khứ tiếp diễn.

-   Future Simple – Tương lai đơn.

-   Present perfect - Hiện tại hoàn thành.

-   Past perfect – Quá khứ hoàn thành.   

-   Defintie and Indefinite articles.   

-   Determiners and quantifiers.  

-   Conjunctions. 

-   Another and other. 

-   Prepositions.

0,5WORD FORMATION 

2

3

0,54

CÁC DẠNG VIẾT LẠI 
CÂU SAO CHO NGHĨA 

KHÔNG ĐỔI 

5 1

1

TENSES - 
CÁC THÌ CƠ BẢN  

Thời gian cần thiết hướng dẫn ôn thi môn tiếng Anh: 5 buổi. Sau đó chủ yếu thí sinh tập trung tự ôn luyện 
các dạng bài tập, các tình huống trình độ C theo cuốn môn tiếng Anh (có lời giải) trong Bộ 8 cuốn sách CPA 
của TACA.

# Môn học Số buổi Giảng viên

1

2

3

4

5

6

7

Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

Pháp luật về kinh tế và luật doanh nghiệp

Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

Cô Đặng Phương Mai
(TS, bộ môn Tài chính doanh nghiệp - HVTC)

Cô Lê Thị Thanh
(TS, nguyên trưởng bộ môn Luật Kinh tế - HVTC)

Cô Bùi Thị Thu Hương
(TS, phó trưởng bộ môn Kế toán tài chính - HVTC)

(TS, phó trưởng bộ môn Phân tích tài chính DN - HVTC)
Cô Nguyễn Thị Thanh

(TS, trưởng bộ môn Ngoại ngữ)
Cô Trần Thị Thu Nhung

Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

Ngoại ngữ (Anh ngữ)

10

Thuế và quản lý thuế nâng cao 10
(PGS, TS, trưởng bộ môn Thuế - HVTC)

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoài

10

(TP Kiểm toán DKF )
Thầy Nguyễn Thanh TuấnKiểm toán và dịch vụ bảo đảm nâng cao 12

05

14

15

* Lịch học: Thứ 7 (14h - 17h )       Chủ nhật ( 8h30 - 11h30 / 13h30 - 16h30 ) hàng tuần

5Tổng cộng

10Tổng cộng


