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Kính gửi: Ban lãnh đạo Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Sự hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp nhưng cũng không ít thách 

thức cho sinh viên tốt nghiệp nói chung và sinh viên  tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán - 

Tài chính nói riêng. Việc sở hữu một chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế danh giá  trong lĩnh vực 

Kế toán – Kiểm toán –Tài chính sẽ giúp nâng cao lợi thế khác biệt bản thân và tạo lợi thế dẫn 

đầu cho các bạn trẻ, đặc biệt sinh viên mới ra trường trong thị trường nhân lực Kế toán – Kiểm toán 

– Tài chính đầy cạnh tranh hiện nay.   

 

Là đối tác đào tạo được cấp quyền chính thức tại Việt Nam của 4 Hiệp hội Kế toán - Kiểm toán - 

Tài chính uy tín trên thế giới bao gồm Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Hiệp hội Kế 

toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) và Viện CFA Hoa Kỳ (CFA 

Institute), Tổ Chức Đào Tạo Smart Train triển khai “Chương trình học bổng dành cho sinh 

viên xuất sắc năm 2020” với mong muốn giúp sinh viên khá giỏi thực hiện ước mơ chinh phục 

chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế về Kế toán – Kiểm toán – Tài chính. Học bổng này như một lời động 

viên và khích lệ các bạn sinh viên trên hành trình phát triển nghề nghiệp tương lai. 

      

     Tổng Giám Đốc Smart Train 

     Phạm Ngọc Hoàng Thanh 
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 Hỗ trợ một phần tài chính đáng kể cho sinh viên khá giỏi và có nghị lực vươn lên trong 

học tập để theo đuổi ước mơ nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài chính 

thông qua việc chinh phục các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế danh giá 

 

 Giúp các bạn sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực Kế 

toán – Kiểm toán – Tài chính theo chuẩn quốc tế cũng như cải thiện và nâng cao khả 

năng sử dụng tiếng Anh chuyên ngành 

 

 Góp phần đào tạo đội ngũ các chuyên gia trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán – Tài 

chính giỏi của Việt Nam trong tương lai 
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Đối tượng:  
 

 Sinh viên năm 1, 2, 3, 4 thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính thuộc các trường Đại 

học đối tác của Smart Train 

 

 Sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và ước mơ phát triển nghề nghiệp với chứng chỉ nghề 

nghiệp quốc tê danh giá  

 

Tiêu chí: 
 

 Tân sinh viên nhập học năm 2020 có kết quả thi tuyển sinh Đại học  thuộc Top 10 sinh viên có 

kết quả xuất sắc nhất và thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán,Tài chính,  

 

 Sinh viên năm 2, 3, 4 có kết quả học tập xuất sắc (GPA 7.0 trở lên) của năm trước đó và 

thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính 

 

 Ngoài một trong hai tiêu chí trên liên quan đến kết quả học tập, chương trình ưu tiên xét chọn sinh 

viên có nghị lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn hoặc tích cực tham gia các hoạt động 

xã hội, các phong trào đội nhóm của trường, đoàn hội 
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Sinh viên phù hợp với các tiêu chí xét chọn trên, có thể chọn một trong các suất học bổng sau 

tùy vào mong muốn định hướng nghề nghiệp bản thân và sự đề cử của Ban lãnh đạo Khoa 

 

1. Học bổng dành cho chương trình KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC ACCA 

2. Học bổng dành cho chương trình KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HOA KỲ CMA 

3. Học bổng dành cho chương trình PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CFA 
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Cơ cấu học bổng_Chương trình ACCA 

 3 SUẤT gói học bổng từ 70% đến 100% học phí dành cho 7 môn cấp độ Kiến thức & cấp 

độ Kỹ năng, gồm:  

 
• Học bổng 100% học phí 2 môn Cấp độ Kiến Thức (MA, FA) trị giá 10.000.000đ/ suất 

• Học bổng 70% học phí 5 môn Cấp độ Kỹ Năng (PM, TX, FR, AA, FM) trị giá 27.650.000đ/ suất 

• Hỗ trợ 121GBP phí đăng ký ban đầu và phí thường niên năm 2021 

• Hỗ trợ 25% phí tài liệu gốc ACCA từ NXB BPP Learning Media (Anh Quốc) 

 

 Ngoài ra, mỗi sinh viên còn được 

 7 SUẤT gói học bổng từ 55% đến 70% học phí dành cho 7 môn cấp độ Kiến thức và cấp 

độ Kỹ năng, gồm: 

• Học bổng 55% học phí  5 môn Cấp độ Kỹ Năng (PM, TX, FR, AA, FM) trị giá 21.725.000đ/ suất 

• Học bổng 70% học phí 2 môn Cấp độ Kiến Thức (MA, FA) trị giá 7.000.000đ/ suất 
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 Ngoài ra, mỗi học viên còn được 

 3 SUẤT học bổng 65% học phí dành cho Học phần 1 (Part 1) chương  trình CMA 

trị giá 20.475.000đ/ suất 

• Tặng 31,1 triệu VNĐ (~1.340 USD) bao gồm: 100% phí hội viên, 100% phí đăng ký 

hồ sơ, 100% phí đăng ký ban đầu, 100% phí thi 2 phần CMA 

 

• Hỗ trợ phí tài liệu học và luyện thi CMA Learning System Exam Review 2020 do 

NXB Wiley phát hành trị giá 15,3 triệu VNĐ (~660 USD) dành cho phiên bản in 

(Printed book) và 16,9 triệu VNĐ (~730 USD) dành cho phiên bản điện tử (E-book) 

 7 SUẤT học bổng 50% học phí dành cho Học phần 1 (Part 1) chương  trình CMA 

trị giá 15.750.000đ/ suất 
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 3 SUẤT học bổng 65% học phí dành cho Level 1 và Level 2 chương trình CFA 

trị giá 22.100.000/suất 

Cơ cấu học bổng_Chương trình CFA 

 7 SUẤT học bổng 50% học phí dành cho Level 1 và Level 2 chương trình CFA 

trị giá 17.000.000đ/ suất 

 



Cách thức tuyển chọn 

 Các mốc thời gian: 

Từ 14/10 đến 

31/10/2020 
Khoa thông báo chương trình học 

bổng đến sinh viên và nhận đăng ký 

Từ 1/11 đến 

5/11/2020 
Khoa gửi danh sách sinh viên được 

đề cử nhận học bổng đến Smart Train 

Từ 6/11 đến 

10/11/2020 
Smart Train xét hồ sơ và thông báo 

kết quả cho Khoa và sinh viên 



Cách thức tuyển chọn  

 Hồ sơ ứng tuyển gồm:  

  Phiếu đăng ký học bổng (mẫu của BTC)  

 CV tóm tắt (nêu rõ thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa, đoàn hội 

(nếu có)) 

 Kết quả thi tuyển sinh đại học (đối với Tân sinh viên)  

  Bảng điểm của năm trước (đối với sinh viên năm 2, 3, 4) 

 Nhận hồ sơ: Đại diện Khoa gửi danh sách đề cử kèm hồ sơ của ứng viên về hộp 

thư scholarship@smarttrain.edu.vn 

mailto:scholarship@smarttrain.edu.vn


Thông tin liên hệ 

Để trao đổi thêm về chương trình học bổng, Khoa vui lòng liên hệ qua thông tin sau:  

 

 

Chị Hồng Đào_Trưởng nhóm tư vấn đào tạo, Smart Train 

Email: dao.tran@smarttrain.edu.vn 

Số điện thoại: 0988 476 233 

 

Rất mong được hợp tác cùng Khoa Kế toán–Kiểm toán, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí 

Minh trong việc triển khai chương trình học bổng này. 

 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 


