
 

 

Đại Học Quốc Gia TP.HCM 

Trường Đại Học Bách Khoa 
Khoa Quản Lý Công Nghiệp 

Vietnam National University – HCMC 

Ho Chi Minh City University of Technology 
School of Industrial Management 

 

Đề cương môn học 
 

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 
(Financial Accounting) 

 
 

Số tín chỉ 3 ECTS  4,5 MSMH IM1015 Học Kỳ áp dụng 
 

HK192 

Số tiết/Giờ Tổng tiết 
TKB 

Tổng giờ học 
tập/làm việc 

LT BT/TH TNg TQ BTL/TL
/ DA 

TTNT DC/TLT
N/ LVTN 

SVTH 

 36 140,5 30 6 0 0 36 0 0 102 

Phân bổ tín chỉ   2,0 0,2 0 0 0,8   0 

Môn không xếp 
TKB 

 

Tỉ lệ đánh giá BT:10% TN: 0% TH: 0% KT: 30% BTL/TL: 20% Thi: 40% 

 
Hình thức đánh 
giá 

 

- Bài tập (BT): tham gia hoạt động tại lớp 
- Kiểm tra giữa kỳ (KT): trắc nghiệm, tự luận 
- Bài tập lớn (BTL/TL): tiểu luận, thuyết trình theo nhóm  
- Thi cuối kỳ (Thi): trắc nghiệm, tự luận  

Thời gian kiểm tra: 70 phút  

Thời gian Thi 80 phút 

Môn tiên quyết  

Môn học trước   

Môn song hành  

CTĐT ngành Quản lý công nghiệp 

Trình độ đào tạo Cử nhân Quản lý công nghiệp 

Cấp độ môn học 1 

Ghi chú khác  

 

1. Mục tiêu của môn học: 
 

Môn học này trang bị cho người học có khả năng nhận dạng và diễn dịch các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính doanh 
nghiệp trong các tổ chức dịch vụ và thương mại theo cách nhìn của nhà quản lý.  
 

Aims: 
Through this course, students are able to identify and interpret accounting information demonstrated on entity’s financial 
statements in service and production organizations on the management view.  
 

2. Nội dung tóm tắt môn học: 
 

Nội dung môn học chủ yếu tập trung giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và các nguyên lý cơ bản được sử dụng để ghi chép 
các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thành các thông tin kế toán và giúp sinh viên hiểu ý nghĩa của các thông tin kế toán 
được trình bày. Cụ thể bao gồm 1) Mô tả quá trình ghi chép kế toán các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên Sổ Nhật 
ký và Sổ Cái; 2) Soạn thảo các báo cáo tài chính (Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ); và 3) Phân tích và diễn dịch các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính. 

Course outline: 
This course focuses on the introduction of basic concepts and principles used in accounting information system and their 
meanings. It includes 1) Describing the accounting recording process on General Journal and Ledger; 2) Preparing financial 
statements (The Income Statement, Balance Sheet, The Statement of Cash Flows); and 3) Analyzing and interpreting the 
financial statements. 

3. Tài liệu học tập:  
Tài liệu học tập có thể được tải xuống từ trang BKEL (http://e-learning.hcmut.edu.vn/). Bên cạnh đó, sinh viên có thể tự học, 
tìm hiểu sâu hơn thông qua các tài liệu sau: 



[1] Phạm Ngọc Thúy (Chủ biên) và cộng sự (2005). Kế toán đại cương. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. 
[2] Võ Văn Nhị (Chủ biên) và cộng sự (2018). Kế toán tài chính. Nhà xuất bản tài chính 
[3] Weygandt, Kimmel, Kieso (2018). Financial and managerial accounting. Wiley Publisher 
 

4. Hiểu biết, kỹ năng, thái độ cần đạt được sau khi học môn học: 
 

STT Chuẩn đầu ra môn học CĐR chương 
trình cấp 1 

CĐR chương 
trình cấp 2 

Bloom 

L.O.1 Phân loại và phân tích cấu trúc báo cáo tài chính (BCTC)    

L.O.1.1 – Phân loại các thành phần trên BCTC PLO1 PLO1.2 B1-B2 

L.O.1.2 – Giải thích thông tin trình bày trên BCTC  PLO2 PLO2.2, PLO2.3 B3-B4 

L.O.2 Giải thích được lý thuyết kế toán và phân tích các 
phương pháp kế toán tác động lên BCTC  

   

L.O.2.1 – Hiểu các khái niệm, nguyên tắc và giả định kế 
toán 

PLO1 PLO1.1, PLO1.2 B1-B2 

L.O.2.2 – Hiểu và vận dụng quy trình kế toán cơ bản  PLO2 PLO2.1, PLO2.2 B3-B4 

L.O.2.3 – Tính toán, phân tích ảnh hưởng của các 
phương pháp kế toán đến thông tin trình bày trên BCTC  

PLO2 
PLO3 

PLO2.2, PLO2.3 
PLO3.2 

B3-B4 

L.O.3 Lập báo cáo tài chính, phân tích báo cáo tài chính    

L.O.3.1 – Lập BCTC (BCKQKD, BCĐKT, BCLCTT) PLO2 PLO2.3 B3-B4 

L.O.3.2 – Phân tích báo cáo tài chính PLO2 
PLO3 

PLO2.2, PLO2.3 
PLO3.2, 
PLO.3.3 

B3-B4 

 
No. Course learning outcomes Program 

learning 
outcomes L1 

Program 
learning 

outcomes L2 

Bloom  

L.O.1 Classify and analyze the structure of financial statements    

L.O.1.1 – Identify the components displayed on the 
financial statements 

PLO1 PLO1.2 B1-B2 

L.O.1.2 – Explain information demonstrated on the 
financial statements 

PLO2 PLO2.2, PLO2.3 B3-B4 

L.O.2 Explain the theory of accounting and interpret the 
impacts of accounting methods on the financial 
statements  

   

L.O.2.1 – Recognize accounting framework (concepts, 
principles and assumptions)  

PLO1 PLO1.1, PLO1.2 B1-B2 

L.O.2.2 – Understand and apply the basic accounting 
process into action 

PLO2 PLO2.1, PLO2.2 B3-B4 

L.O.2.3 – Compute, discover the different of data on the 
Income Statement and Balance Sheet based on various 
accounting methods  

PLO2 
PLO3 

PLO2.2, PLO2.3 
PLO3.2 

B3-B4 

L.O.3 Prepare and analyze the financial statements     

L.O.3.1 – Practice the preparation of  the Income 
Statement, Balance Sheet and Cash flows Statement 

PLO2 PLO2.3 B3-B4 

L.O.3.2 – Interpret and evaluate the financial statements  PLO2 
PLO3 

PLO2.2, PLO2.3 
PLO3.2, 
PLO.3.3 

B3-B4 

 

5. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học: 
Tài liệu và các yêu cầu của môn học được đưa lên BKEL. Điểm tổng kết môn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học, 
cơ bản gồm bốn cột điểm thành phần:  bài tập (BT 10%), bài tập lớn (BTL 20%), điểm giữa kỳ (KT 30%) và điểm cuối kỳ 
(Thi 40%). 

● Bài tập tại lớp:  10%  (sinh viên tham gia hoạt động) 
● Bài tập lớn:  20%  (thuyết trình nhóm) 
● Điểm giữa kỳ: 30% 
● Điểm cuối kỳ: 40% 

Điều kiện dự thi: 

Sinh viên được yêu cầu phải tham dự kiểm tra giữa kỳ và giờ giảng trên lớp ít nhất 70% (số lần được điểm danh chuyên 
cần). Ngoài ra, sinh viên phải hoàn thành các BTL/TL nhóm đúng hạn cũng như thuyết trình bài làm trên lớp. Đây là những 
điều kiện cần để sinh viên đạt môn học này. 



 

Learning strategies and assessment scheme: 
 

Course materials and syllabus are posted to BKEL. Total grade of the course is assessed throughout the course studying, 
basically consisting of four components: class activities (10%), class project (20%), midterm evaluation (30%) and final 
exam (40%). 

● Class exercises:  10%  (class activities of each student) 
● Group project:  20%  (group presentation) 
● Midterm exam: 30% 
● Final exam: 40% 

 

Final Exam Conditions:  

Students are required to attend midterm exam and at least 70% of class time (number of attendance). In addition, students 
must complete their class projects on time as well as present them in class. These are the prerequisites for students to pass 
this course. 

6. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy: 
 

- TS. Dương Như Hùng 
- ThS. Lê Tuấn 
- ThS. Phạm Tiến Minh 
- ThS. Võ Thị Thanh Nhàn 

 

7. Thông tin liên hệ (Contacts): 
 

Bộ môn/Khoa phụ 
trách Faculty 

Bộ môn Tài chính – Khoa Quản lý Công nghiệp 
Department of Finance – School of Industrial Management 

Văn phòng 
Office 

Phòng 104 Tòa nhà B10, 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.HCM 
Room 104 Building B10, 268 Lý Thường Kiệt, Ward 14, District 10, HCMC 

Giảng viên phụ trách 
Instructor 

ThS. Võ Thị Thanh Nhàn 

Điện thoại / Tel (84-028) 38 647 256 – ext. 5614 

E-mail vttnhan@hcmut.edu.vn 
 

 


