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Số:  17 /KT-KT Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07  tháng 04 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

 BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ  

Khóa 2013 - Năm 2017 
 

 

Khoa Kế toán – Kiểm toán triển khai Kế hoạch “Báo cáo chuyên đề” dành cho sinh viên 

ngành Kế toán bậc Đại học chính quy - khóa 2013 (chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Kiểm 

toán), với kế hoạch cụ thể như sau: 

I. Mục tiêu 

- Tạo điều kiện cho sinh viên nắm bắt được định hướng nghề nghiệp. 

- Rèn luyện và giúp cho sinh viên tự rèn luyện các kỹ năng mềm nhằm đáp ứng yêu 

cầu của các doanh nghiệp. 

- Giúp sinh viên hiểu được sự phức tạp trong ứng dụng các kỹ năng vào công việc để 

từ đó tích lũy những kinh nghiệm quí báu cho công việc chuyên môn trong tương lai. 

II. Yêu cầu 

- Không nặng về tính lý thuyết. 

- Phát huy các kỹ năng mềm ngay trong quá trình học. 

- Tổ chức kiểm tra cuối chuyên đề. 

III. Đối tượng học 

Sinh viên đại học chính qui (4 năm), ngành Kế toán Khóa 2012 (chuyên ngành Kế toán 

và chuyên ngành Kiểm toán), trường Đại học Mở TP.HCM. 

IV. Địa điểm học và thi 

Hội trường A – lầu 02, tại Cơ sở Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP.HCM. 

V. Thời gian học 

Buổi sáng thứ hai ngày 24/04/2017 

Buổi sáng thứ ba ngày 25/04/017 

Buổi sáng và chiều thứ năm ngày 27/04/2017 

Thời gian: buổi sáng từ 08h00 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00 

VI. Tổ chức thi 



- Thời gian thi: Từ 17h00 đến 18h450, ngày 27/04/2017 (ngay sau khi kết thúc 

chuyên đề cuối cùng). 

- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm, được phép sử dụng tài liệu. 

- Ghi chú: sinh viên đem theo thẻ sinh viên để kiểm tra. 

VII. Nội dung 

Thời lượng chương trình là 16 tiết, cụ thể như sau: 

- Nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán: 4 tiết  

- Những sai sót gian lận phổ biến trong báo cáo tài chính: 4 tiết 

- Quan hệ với cơ quan thuế: 4 tiết  

- Kỹ năng trả lời phỏng vấn và tìm việc làm: 4 tiết 

VIII. Danh sách giảng viên 

 

TT Nội dung Giảng viên Nơi công tác Thời gian 
Số 

tiết 

1 
Nghề nghiệp Kế toán – 

Kiểm toán 

TS Lê Thị Khoa 

Nguyên 

Phụ trách ngành Kế 

toán 

Buổi sáng  

ngày 

24/04/2017 

04 

2 

Những sai sót gian lận 

phổ biến trong báo cáo 

tài chính 

ThS Đặng Xuân 

Cảnh  

Tổng Giám Đốc RSM 

Việt Nam 

Buổi sáng  

ngày 

25/04/2017 

04 

3 
Giao tiếp với cơ quan 

thuế 

ThS Nguyễn Hữu 

Tuyền 

Phó trường phòng 

thanh tra 2 Cục Thuế 

TP HCM 

Buổi sáng  

ngày 

27/04/2017 

04 

4 

Kỹ năng xin việc và 

làm việc của nhân viên 

Kế toán 

ThS Đỗ Thị Liên Chi 

Trưởng phòng Kế toán 

– Công ty Ô tô Trường 

Hải 

Buổi chiều 

ngày 

27/04/2017 

04 

 

 

Trân trọng. 
 

 P.TRƯỞNG KHOA 

  
  
  
  
 Hồ Hữu Thụy 



 


