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Định hướng nghề nghiệp 
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN, ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 2017 

Trình bày : TS Lê Thị Khoa Nguyên  

Mục tiêu 

• Cung cấp thông tin về nghề nghiệp 

• Hướng dẫn lập một kế hoạch cho tương lai 

• Trao đổi về những thách thức nghề nghiệp 
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Câu hỏi 1 

Nền kinh tế toàn cầu đang suy thoái, do đó nghề kế toán 
cũng không có việc làm. Điều này đúng hay sai?  

Nghiên cứu của CareerBuilder và 
Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) 
cho thấy trong năm 2016, nghề kế toán – 
kiểm toán là một trong 10 nghề có tốc độ 
phát triển nhanh nhất trong cả 2 nhóm 
công việc thường xuyên và công việc tạm 
thời. 
http://www.careerbuilder.com 
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Nghiên cứu của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và 
thông tin thị trường lao động TP.HCM cho biết kế toán – 
kiểm toán nằm trong 12 nhóm ngành nghề thu hút lao động 
năm 2015. (Báo Tuổi trẻ) 

Các nẻo đường nghề nghiệp 

• Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

• Kế toán các văn phòng đại diện, trường học, bệnh 
viện… 

• Kế toán doanh nghiệp lớn 

• Kiểm toán 

• Dịch vụ kế toán 

• Cơ sở kinh doanh nhỏ 

• Công việc khác: Bán hàng, thư ký, kho vận… 

 



4/21/2017 

4 

Kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

• Công việc đa dạng: kế toán, tính lương, khai 
thuế, xuất nhập khẩu, giao nhận hàng… 

• Cơ hội học hỏi nhiều kỹ năng và kinh 
nghiệm để phát triển sau này. 

• Lương không cao. 

• Thường phải đụng chạm một số tiêu cực. 

 

Câu chuyện thành công 

Mr. S 

45 tuổi.  
Là kế toán cùng lúc cho 5 
doanh nghiệp vừa. 
Bắt đầu từ kế toán một DN nhỏ 
Tìm hiểu thêm về luật và thuế. 
Phát triển quan hệ dựa trên uy 
tín cá nhân 
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Kế toán văn phòng đại diện… 

• Công việc nhẹ nhàng, thậm chí nhàm chán 

• Có thể có lương tốt 

• Môi trường làm việc ít thay đổi, ít khả năng 
thăng tiến. 

• Thích hợp cho học thêm để nâng cao kiến 
thức 

 

Câu chuyện thành công 

Mr. P 

30 tuổi.  
Là kế toán cho VP đại diện của 
một tập đoàn du lịch lớn. 
Bắt đầu từ kiểm toán viên. 
Lập gia đình và muốn có một 
công việc nhàn nhã. 
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Kế toán các doanh nghiệp lớn 

• Học tập được quy trình và các giao dịch 
phức tạp hơn 

• Công việc thường chuyên môn hóa cao 

• Thăng tiến chậm 

Câu chuyện thành công 

Mr. H 

52 tuổi.  
Là Phó Tổng Giám đốc một tập 
đoàn DN nhà nước lớn. 
Bắt đầu từ nhân viên kế toán 
của một chi nhánh, phó phòng 
kế toán, trưởng phòng kế toán, 
giám đốc công ty trực thuộc và 
sau cùng là Phó TGĐ kiêm Chủ 
tịch HĐQT. 
 



4/21/2017 

7 

Kiểm toán 

• Cường độ công việc cao và có tính thời vụ 

• Học hỏi nhiều kinh nghiệm 

• Có thuận lợi phát triển nghề nghiệp sau này 
hoặc phát triển một công ty kiểm toán 
riêng. 

Câu chuyện thành công 

Mr. X 

41 tuổi.  
Là Giám đốc một công ty kiểm 
toán vừa. 
Bắt đầu từ kiểm toán viên một 
công ty kiểm toán, sau đó 
thành lập một công ty kiểm 
toán nhỏ với vài nhân viên. 
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Dịch vụ kế toán 

• Công việc nhiều, đôi khi nhàm chán 

• Lương không cao 

• Có cơ hội học hỏi kinh nghiệm 

Câu chuyện thành công 

Mr. T và Mrs. V 

37 tuổi.  
Hai vợ chồng là chủ và điều 
hành một công ty dịch vụ kế 
toán. 
Bắt đầu từ kế toán viên một 
doanh nghiệp FDI tại Đồng Nai, 
sau đó thành lập một công ty 
dịch vụ kế toán. 
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Cơ sở kinh doanh nhỏ 

• Nhiều rủi ro, thách thức khi khởi nghiệp 

• Linh hoạt, sáng tạo và có khả năng làm 
giàu. 

Công việc khác 

• Là công việc tạm thời trong khi tìm kiếm cơ 
hội mới 

• Học hỏi kinh nghiệm kinh doanh, quản lý 

• Có thể phát triển trong lĩnh vực liên quan 
như kho vận, kinh doanh 
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Câu chuyện thành công 

Mr. B 

40 tuổi.  
Là Trưởng phòng Cung ứng của 
một công ty đa quốc gia. 
Bắt đầu từ thủ kho của một 
công ty và thâm nhập dần vào 
thế giới cung ứng. 
 

Câu hỏi 2 

Bạn sẽ ai trong 10 năm 
tới?  
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CFO 

CEO 

Chủ 
nhân 

Giảng 
viên 

Tư 
vấn 

CPA 

Hoạch định 

Kinh nghiệm 

Kiến thức 

Quan hệ 

Nền tảng gia đình 

Thành công 
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Làm sao trở thành … 

• Hiểu về đích đến 

• Các kiến thức và kinh nghiệm cần tích lũy 

• Các bước đi thích hợp 

Các thách thức nghề nghiệp 

• Thiếu ước mơ 

• Không biết hoạch định 

• Kiến thức có nhưng thiếu kỹ năng 

• Chủ nghĩa kinh nghiệm 

• Không biết xây dựng quan hệ 
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Ước mơ nghề nghiệp 

• Ước mơ là cơ sở xây 
dựng mục tiêu cuộc 
đời. 

• Ước mơ giúp vượt 
qua những khó khăn, 
thử thách trong thực 
tế. 

Tính cách Ước mơ 

Mục tiêu 1 

Mục tiêu 1.1 Mục tiêu 1.2 

Mục tiêu 1.1.1 Mục tiêu 1.1.2 
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Hoạch định 

• Hoạch định giúp tìm 
được con đường tối 
ưu. 

• Hoạch định giúp 
tránh những sai lầm 
không thể sửa chữa 

Lập gia đình 

Có con đầu lòng 

Thích một đứa con gái 

Mua nhà 

Học bằng 2 

Chuyển sang tài chính 

Đi làm 
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Chuẩn bị cho tương lai  

Trong một thế giới luôn thay đổi, sự nghiệp là một  quá trình 
diễn ra suốt đời  

Nâng cao khả năng tự làm chủ bản 
thân  

Dù thành công hay thất bại trong công việc , hay thậm chí 
chưa tìm được việc làm  
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Chia sẻ của những người thành công  

Có 3 điều quan trọng tạo ra thành công hoặc thất bại   

1.Khả năng cạnh tranh  

2. Mối quan hệ  

3. Rủi ro  

Cạnh tranh  

Sau khi tốt nghiệp , mọi người như nhau  
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Cạnh tranh  

Nếu bạn có một công việc – Đó là giấc mơ của nhiều người  

Xác định lợi thế cạnh tranh của mình  

Tài sản mình  
đang có là gì?  
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Giá trị bản thân  

Mặc dù bạn 
học rất giỏi 

Nâng cao các kỹ năng 

Dùng tất cả kỹ năng có được vào công việc được gia 
và luôn hỏi tôi có thể giúp gì cho công việc người 
khác? 
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Kỹ  năng 

• Là mức độ thành 
thạo trong một công 
việc. 

• Áp dụng kiến thức 
vào thực tế. 

• Tạo ra tính chuyên 
nghiệp và hiệu quả 

Kiến thức 

• Là kho tàng hiểu 
biết và kinh nghiệm 
được đúc kết. 

• Là nền tảng cho mỗi 
thang bậc trong 
phát triển bản thân. 

• Không phải là bằng 
cấp. 
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Đòi hỏi kinh nghiệm  

Mới ra trường 
làm sao có kinh 
nghiệm ? 

Học cách chia sẻ 

Học cách để hiểu người khác muốn gì 
ở mình? 
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Quan hệ 

• Quan hệ giúp tạo 
thêm lực đẩy, giảm 
lực cản trong quá 
trình thực hiện mục 
tiêu. 

• Quan hệ có thể tạo 
những bước nhảy 
quan trọng. 

Xây dựng mối quan hệ  

Trong công 
việc xây 
dựng mối 
quan hệ 
khó hơn 
đòi hỏi 
phải biết 
rõ mình là 
ai trong 
một đội  
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Mối quan hệ  

Tại trường 
xây dựng mối 
quan hệ rất 
dễ dàng với 
bạn bè 

Doanh nghiệp 

Quản lý 
Nhà nước 

Tổ chức  
Nghề nghiệp 

Ngân hàng 
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Cấp cao 

Cấp trung gian 

Cấp tác nghiệp 

Thông tin 

Quyền lợi 

Tình cảm 

Niềm tin 

Năng lực 

Lý tưởng 
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Quản lý rủi ro  

Khi còn đi 
học,  điểm 
sẽ ít khi làm 
bài sai  

Rủi ro trong sai sót  

Khi đi làm , cần biết sửa 
chữa sai sót trong công 
việc là xem đó là bài học 
cần học  
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Học cách làm tốt hơn  

Học cách làm tốt hơn  

Trong trường học , Sinh viên thành công là SV ít mắc sai sót 
trong làm bài nhất  
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Học cách làm tốt hơn  

Trong thực 
tế những 
người thành 
công thường 
dự báo rủi 
ro và đương 
đầu để vượt 
qua  

Việc học chỉ mới bắt đầu  
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Nếu không bây giờ thì lúc nào? 

Chúc các em sức khỏe và tìm thấy 
con đường tương lai của mình 
một cách phù hợp nhất  


