
1 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2 

Tên tiếng Anh: FINANCIAL ACCOUNTING 2; Mã số môn học: ACC303 

Ngành đào tạo: Kế toán - Kiểm toán; Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin chung về môn học 

Loại môn học Số tín chỉ: 03 Số giờ học: 53,33 

• Đại cương 

• Khối ngành 

• Cơ sở ngành 

• Ngành: X 

• Chuyên ngành 

• Lý thuyết: 02 

• Thực hành/ Thảo luận: 

0,33  

• Tiểu luận/ Bài tập: 0,67 

• Kiến tập  

• Lý thuyết: 25 

• Thực hành/ Thảo luận: 8,33 

• Tiểu luận/ Bài tập: 20 

• Kiến tập:  

 

2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học trước • Nguyên lý kế toán, thuế, tài chính doanh nghiệp 

Các yêu cầu khác 

• Yêu cầu về kiến thức: 

Sinh viên có kiến thức cơ bản về kế toán, thuế, tài chính doanh 

nghiệp   

• Yêu cầu về kỹ năng: 

Sinh viên có kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm 

• Yêu cầu về thái độ: 

Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia trên 80% số tiết của 

môn học 

Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng viên 

giới thiệu và làm đầy đủ bài tập 

 

3. Mô tả môn học 
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Môn học Kế toán tài chính 2 thuộc môn ngành.  

Môn học cung cấp kiến thức kế toán các hoạt động của các loại hình doanh nghiệp 

khác nhau, bao gồm các phần hành: kế toán hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và 

xuất nhập khẩu; kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ điển hình như: kinh doanh nhà 

hàng, khách sạn, kinh doanh dịch vụ vận tải; kế toán hoạt động xây lắp. 

 
4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết  

Nội dung 

CHƯƠNG 1: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA  

1.1 Đặc điểm chung 

1.2 Kế toán hoạt động mua - bán hàng hóa trong nước 

1.2.1  Kế toán hoạt động mua hàng 

1.2.2  Kế toán hoạt động bán hàng 

1.3  Kế toán hoạt động xuất - nhập khẩu hàng hóa  

1.3.1  Kế toán hoạt động xuất - nhập khẩu trực tiếp 

1.3.2  Kế toán hoạt động xuất - nhập khẩu ủy thác 

1.4  Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.4.1 Kế toán doanh thu, thu nhập 

1.4.2  Kế toán chi phí  

1.4.3  Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

1.5. Trình bày thông tin trên BCTC 

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐIỂN HÌNH 

2.1.  Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải  

2.1.1. Đặc điểm hoạt động của đơn vị vận tải 

2.1.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ. 

2.1.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 

2.2.  Kế toán hoạt động kinh doanh nhà hàng, khách sạn  

2.2.1. Đặc điểm hoạt động của nhà hàng, khách sạn.  

2.2.2. Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ. 

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 
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2.3 .  Trình bày thông tin trên BCTC  

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY LẮP 

3.1.  Đặc điểm của hoạt động xây lắp  

3.2.  Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp  

3.2.1   Kế toán chi phí sản xuất 

3.2.2   Kế toán xác định giá trị sản phẩm xây lắp dở dang 

3.2.3   Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

3.3.  Kế toán doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng 

3.3.1   Nguyên tắc ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng 

3.3.2   Kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng 

3.4.  Kế toán xác định kết quả kinh doanh 

3.5.  Trình bày thông tin trên BCTC 

 


