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I. DẠNG THỨC ĐỀ THI 

- Nội dung thi: trong phạm vi kiến thức ôn thi 

- Hình thức thi: Thi viết  

- Kết cấu đề thi: Lý thuyết 40%, Bài tập: 60%  

- Thời gian: 120 phút 

II. NỘI DUNG KIẾN THỨC ÔN THI 

Chuyên đề 1: Bản chất, đối tượng nghiên cứu của kế toán 

1. Bản chất của kế toán 

- Khái niệm kế toán 

- Yêu cầu, vai trò, nhiệm vụ của kế toán 

- Các nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận 

2.  Đối tượng nghiên cứu của kế toán 

3. Khái quát khung pháp lý về kế toán ở Việt Nam 

- Luật kế toán 2015 

- Chuẩn mực kế toán Việt Nam (nghiên cứu Chuẩn mực chung VAS 01) 

- Chế độ kế toán hiện hành (theo Thông tư 200/2014) 

Chuyên đề 2: Hệ thống các phương pháp kế toán 

1. Phương pháp chứng từ 

- Khái niệm phương pháp chứng từ 

- Tác dụng của phương pháp chứng từ 

- Khái niệm chứng từ, nội dung của chứng từ, quy định lập chứng từ 

2. Phương pháp tính giá 

- Nguyên tắc tính giá 

- Tính giá tài sản mua vào, tài sản hình thành qua quá trình sản xuất, 

hàng xuất kho 



3. Phương pháp tài khoản kế toán 

- Khái niệm, kết cấu chung của tài khoản kế toán 

- Kết cấu của các tài khoản cơ bản: tài khoản tài sản, tài khoản nguồn 

vốn, tài khoản doanh thu, tài khoản chi phí, tài khoản xác định kết quả kinh 

doanh. 

- Định khoản kế toán 

- Nguyên tắc ghi kép 

4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán 

- Khái niệm phương pháp tổng hợp và cân đối, nguyên tắc lập 

- Khái niệm, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán 

- Khái niệm, phương pháp lập Báo cáo kết quả kinh doanh 

Chuyên đề 3: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong DN 

1. Kế toán quá trình mua hàng 

2. Kế toán quá trình sản xuất 

3. Kế toán quá trình tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh 
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