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TR��NG ��I H�C NGÂN HÀNG TP. HCM 

KHOA K� TOÁN KI�M TOÁN 
Mã s� �� c	
ng: (Theo ký hi�u c�a Khoa) 

 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l	p – T
 do – H�nh phúc 

 
TP. H� Chí Minh, ngày  20  tháng  09  n�m 2019 

 

�� C�NG CHI TI�T GI�NG D�Y MÔN H�C 

MÔN H�C: K� TOÁN TÀI CHÍNH 2 
Tên ti�ng Anh: FINANCIAL ACCOUNTING 2; Mã s� môn h�c: ACC303 

Ngành �ào to: K� toán - Ki�m toán; Trình �� �ào to: ��i h�c 
 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Môn h�c: K� toán tài chính 2 

2. ��i t��ng: Sinh viên �i h�c chính quy n�m 2 

3. S� tín ch�:  

- Lý thuy�t   : 2 tín ch� 

- Th�o lu�n và bài t�p : 1 tín ch� 
- Ti�u lu�n   :  
- Khác (c� th� là)  :  

4. Phân b� th�i gian: 

- Trên l�p: 45 ti�t 
- Khác: ��c tài li�u, làm bài t�p v� nhà, làm bài t�p cá nhân chi�m t�i thi�u 2 

l�n so v�i th�i gian h�c t�p trên l�p 

5. Môn h�c tr��c: Nguyên lý k� toán, K� toán tài chính 1 

6. Mô t� môn h�c:  
Môn h�c K� toán tài chính 2 bao g�m 03 ch	
ng, cung c�p cho ng	�i h�c 

nh�ng ki�n th�c k� toán c
 b�n v� các loi hình doanh nghi�p ��c thù nh	: doanh 

nghi�p th	
ng mi, doanh nghi�p kinh doanh d�ch v� nhà hàng, khách sn, v�n t�i, 
xây l�p.  

Môn h�c gi�i thi�u n�i dung công tác k� toán c a hot ��ng kinh doanh th	
ng 
mi, nhà hàng, khách sn, v�n t�i, xây l�p thông qua �ó giúp ng	�i h�c ti�p c�n các 
khái ni�m, ��c �i�m, ý ngh!a, các nguyên t�c k� toán c
 b�n. Môn h�c còn gi�i 
thi�u quy trình k� toán t"ng ph�n hành riêng bi�t bao g�m: ch�ng t" k� toán, tài 
kho�n k� toán, ph	
ng pháp k� toán m�t s� nghi�p v� ch  y�u và trình bày thông 

tin lên Báo cáo tài chính c a các loi hình doanh nghi�p ��c thù. 
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7. M�c tiêu và chu�n � u ra 
7.1. M�c tiêu 

M�c tiêu môn h�c th#a mãn chu$n ��u ra c a ch	
ng trình �	%c trình bày bên d	�i: 

CHU!N �"U RA C�A CH�NG TRÌNH PHÂN B# CHO MÔN H�C1 

C$p �� 1 C$p �� 2 C$p �� 3 
M%c �� theo 
Thang �o 

[1]. Ki�n th%c2 
1.2. Kinh t�, 
kinh doanh 
và qu�n lý 

1.2.3. Hi�u bi�t các ki�n 
th�c n�n t�ng v� k� toán 3 

[2]. K& n'ng3 
 

 

2.1. K& n�ng 
cá nhân 

2.1.2. K& n�ng t' ch�c 
công vi�c và qu�n lý th�i 
gian 3 

[3]. Thái �� và 
ph�m ch$t 
ngh( nghi)p4 

3.1.Thái �� 
và ph$m 
ch�t ngh� 
nghi�p 

3.1.1. C$n tr�ng, trung 
th(c, tuân th  chu$n m(c 
�o ��c ngh� nghi�p và ý 
th�c c�ng ��ng 

3 

[4]. N'ng l
c 
th
c hành ngh( 
nghi)p5 

3.1.Thái �� 
và ph$m 
ch�t ngh� 
nghi�p 

3.1.3. Kiên trì, nghiêm 
túc và có tinh th�n h%p 
tác trong công vi�c 3 

S
 phù h�p c*a m�c tiêu môn h�c v�i chu�n � u ra c*a ch�+ng trình: 

M�c 
tiêu 

Mô t� 
M%c �� 
theo thang 
�o 

C�R c*a 
ch�+ng 
trình 

G1 Th
c hi)n k� toán mua bán hàng hóa  3 [1.2.3] 

G2 Th
c hi)n k� toán hot ��ng cung c�p d�ch 

v� 
3 [2.1.2] 

G3 Th
c hi)n k� toán hot ��ng xây l�p 3 [3.1.1] 

                                                
1 Các �� m�c �	%c s) d�ng trong ngo�c vuông […] s) d�ng theo �� m�c c a Chu$n ��u ra ch	
ng trình �ào to 
2018 �ã mã hóa 
2Theo thang �o Bloom (2001) 
3Thang �o Dave (1975) 
4Thang �o Krathwohl (1973) 
5Thang �o c�a MIT theo CDIO (1972) 
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7.2. Chu�n � u ra c*a môn h�c 

Chu$n ��u ra 
c a môn h�c 

Miêu t� 

Chu$n ��u 
ra c a 

ch	
ng 
trình 

G1.1; G1.2; 
G1.3 

- Th
c hi)n k� toán hot ��ng mua bán hàng hóa trong 
n	�c 

- Th
c hi)n k� toán xu�t – nh�p kh$u hàng hóa 

- Th
c hi)n k� toán chí phí thu� TNDN và xác ��nh 
KQKD 

[1.2.3]; 
[2.1.2]; 
[3.1.1]; 

[3.1.3]. 

G2.1; G2.2 

- Th
c hi)n k� toán kinh doanh d�ch v� v�n t�i 
- Th
c hi)n k� toán kinh doanh d�ch v� nhà hàng, khách 

sn 

[1.2.3]; 
[2.1.2]; 
[3.1.1]; 

[3.1.3]. 

G3.1; G3.2 

- Th
c hi)n k� toán t�p h%p chi phí s�n xu�t và tính giá 
thành s�n ph$m xây l�p 

- Th
c hi)n k� toán t'ng h%p doanh thu, chi phí và xác 

��nh k�t qu� kinh doanh nghi�p xây l�p 

[1.2.3]; 
[2.1.2]; 
[3.1.1]; 

[3.1.3]. 

 
8. Ph�+ng pháp d�y và h�c: 

Ph	
ng pháp gi�ng dy tích c(c, l�y ng	�i h�c là trung tâm s* �	%c s) d�ng 

trong môn h�c �� giúp sinh viên tham gia nhi�t tình và sáng to h
n. K�t qu� h�c 
t�p d( ki�n s* �t �	%c thông qua m�t lot các hot ��ng h�c t�p + tr	�ng và + 
nhà. 

− Khuy�n khích sinh viên chu$n b� bài m�i + nhà, hoàn thành các bài t�p v� 
nhà. 

− Ti l�p, gi�ng viên gi�i thích các khái ni�m, nh�ng v�n �� c
 b�n, gi�i thi�u 
quy trình k� toán, h	�ng d,n ph	
ng pháp k� toán m�t s� nghi�p v� ch  y�u; 

��t ra các tình hu�ng thông qua các ví d�, h	�ng d,n và khuy�n khích sinh 
viên gi�i quy�t; sau �ó tóm t�t n�i dung c a bài h�c.  

− Sinh viên c�n l�ng nghe và ghi chép và �	%c khuy�n khích nêu lên các câu 
h#i, gi�i quy�t các v�n �� và th�o lu�n �� hi�u các ch  �� �	%c �� c�p d	�i s( 
h	�ng d,n c a gi�ng viên. 

− Sinh viên có s( tr�i nghi�m th(c t� qua bài ki�n t�p và báo cáo v� tình hình 
hot ��ng c� th� c a m�t trong các loi hình doanh nghi�p th	
ng mi, doanh 
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nghi�p kinh doanh d�ch v� nhà hàng, khách sn, v�n t�i, xây l�p. Sinh viên 
trao �'i và �	a ra các tình hu�ng th(c t� c�n th�o lu�n trên l�p 
 

9. Yêu c u môn h�c: 
- Sinh viên �	%c yêu c�u tham d( ít nh�t 70% bu'i h�c theo quy ��nh. Sinh 

viên v�ng m�t trên 30% bu'i h�c không �	%c phép thi cu�i khóa. 

- Hoàn thành t�t c� bài t�p v� nhà.   
- ��c tài li�u môn h�c theo yêu c�u c a gi�ng viên. Sinh viên �	%c ki�m tra 

b-ng cách g�i ng,u nhiên �� trình bày ý ki�n c a mình v� m�t s� �i�m trong 
tài li�u.  

- Hoàn thành bài ki�m tra cá nhân gi�a k. trên l�p. Sinh viên v�ng thi s* b� 
�i�m 0 ngoi tr" tr	�ng h%p v�ng thi theo quy ch� �ào to c a tr	�ng �i h�c 
ngân hàng.  

- Hoàn thành bài ti�u lu�n nhóm báo cáo tình hình th(c t� ti doanh nghi�p v� 

m�ng ki�n th�c sinh viên có th� ti�p c�n �	%c v� t' ch�c công tác k� toán giá 
thành, k� toán xác ��nh KQKD ti các doanh nghi�p kinh doanh d�ch v� nhà 
hàng, khách sn, v�n t�i.  

- Hoàn thành bài thi cu�i k.. 
 

10. Tài li)u môn h�c 

- Tài li)u chính 

[1] PGS.TS. Nguy/n Xuân H	ng, ��ng ch  biên ThS. Phan Th� Thu Hà, Giáo 
trình K� toán tài chính quy�n 1, quy�n 2, quy�n 3 – Tr	�ng �i h�c Kinh t� 
TP.HCM, NXB Kinh t� TPHCM, n�m 2015.  

- Tài li)u tham kh�o 

[2] Lu�t k� toán 
[3] Chu$n m(c k� toán Vi�t Nam 
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B. N�I DUNG CHI TI�T GI�NG D�Y 

Th�i 
l��ng 
(ti�t) 

N�i dung gi�ng d�y chi ti�t 

C�R 
c*a 
môn 
h�c 

Ho�t ��ng d�y và h�c 
Minh 

ch%ng �ánh 
giá 

M�c tiêu ch�+ng 

(K�t qu� h�c t	p mong ��i) 

 CH�NG 1: K� TOÁN HO�T ��NG 

MUA BÁN HÀNG HÓA  

1.1 �,c �i�m chung 

1.2 K� toán ho�t ��ng mua - bán hàng 

hóa trong n��c 

1.2.1  K� toán hot ��ng mua hàng 

1.2.2  K� toán hot ��ng bán hàng 

1.3  K� toán ho�t ��ng xu$t - nh	p kh�u 

hàng hóa  

1.3.1  K� toán hot ��ng xu�t - nh�p 

kh$u tr(c ti�p 

1.3.2  K� toán hot ��ng xu�t - nh�p 

kh$u  y thác 

1.4  K� toán xác �-nh k�t qu� kinh 

doanh 

1.4.1 K� toán doanh thu, thu nh�p 

G1.1, 
G1.2 

G1.3  

GI�NG VIÊN:  

Trình bày m�c tiêu và n�i 

dung ch	
ng. 

Gi�ng dy, cho tình hu�ng 

minh h�a,h	�ng d,n bài t�p, 

liên h� công tác k�  toán th(c 

t� 

SINH VIÊN:  

+ Ti nhà: ��c tài li�u 

ch	
ng 1. 

+ Ti l�p: Nghe gi�ng01làm 
bài t�p, tích c(c tham gia xây 
d(ng bài 

 

Ki�m tra 
quá trình và 
thi cu�i k.. 
 

 
 

- Hi�u các ki�n th�c c
 b�n v� 
k� toán c a hot ��ng kinh 
doanh th	
ng mi trong 

n	�c, xu�t nh�p kh$u tr(c 
ti�p và xu�t nh�p kh$u  y 
thác. 

- Hi�u các ki�n th�c c
 b�n v� 
chi phí thu� TNDN 

- V�n d�ng ki�n th�c c
 b�n v� 
hot ��ng kinh doanh th	
ng 

mi, thu� TNDN �� ghi s' k� 
toán, trình bày thông tin trên 
Báo cáo tài chính c a doanh 

nghi�p 
- L�p �	%c báo cáo k�t qu� 

kinh doanh n�m c a doanh 
nghi�p th	
ng mi 
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1.4.2  K� toán chi phí  

1.4.3  K� toán xác ��nh k�t qu� kinh 

doanh 

1.5. Trình bày thông tin trên BCTC 

 CH�NG 2: K� TOÁN HO�T ��NG 

CUNG C.P D/CH V0 �I�N HÌNH 

2.1.  K� toán ho�t ��ng kinh doanh 

d-ch v� v	n t�i  

2.1.1. ��c �i�m hot ��ng c a �
n 

v� v�n t�i 

2.1.2. K� toán t�p h%p chi phí và 

tính giá thành d�ch v�. 

2.1.3. K� toán xác ��nh k�t qu� 

kinh doanh. 

2.2.  K� toán ho�t ��ng kinh doanh nhà 

hàng, khách s�n  

2.2.1. ��c �i�m hot ��ng c a nhà 

hàng, khách sn.  

2.2.2. K� toán t�p h%p chi phí và 

tính giá thành d�ch v�. 

2.2.3. K� toán xác ��nh k�t qu� 

G2.1, 
G2.2  

GI�NG VIÊN:  

Trình bày m�c tiêu và n�i 

dung ch	
ng. 

Gi�ng dy, cho tình hu�ng 

minh h�a,h	�ng d,n bài t�p, 

liên h� công tác k�  toán th(c 

t� 

SINH VIÊN:  

+ Ti nhà: ��c tài li�u 

ch	
ng 2. 

+ Ti l�p:  

- Nghe gi�ng01làm bài t�p, 
tích c(c tham gia xây d(ng 
bài. 
- Báo cáo trên l�p n�i dung 

m�ng ki�n th�c th(c t� �	%c 

 
Ki�m tra 

quá trình và 
thi cu�i k.. 
 
 
 

- Hi�u các ki�n th�c c
 b�n v� 

k� toán c a hot ��ng kinh 
doanh nhà hàng, khách sn, 
v�n t�i 

- V�n d�ng ki�n th�c c
 b�n v� 
k� toán c a hot ��ng kinh 
doanh nhà hàng, khách sn, 
v�n t�i �� ghi s' k� toán, 

trình bày thông tin trên Báo 
cáo tình hình tài chính và Báo 
cáo k�t qu� hot ��ng kinh 

doanh. 
- L�p �	%c báo cáo k�t qu� 

kinh doanh c a n�m 
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kinh doanh. 

2.3 .  Trình bày thông tin trên BCTC  

l(a ch�n ki�n t�p ti doanh 
nghi�p c� th�. 

 CH�NG 3: K� TOÁN HO�T ��NG 

XÂY L1P 

3.1.  �,c �i�m c*a ho�t ��ng xây l2p  

3.2.  K� toán t	p h�p chi phí s�n xu$t và 

tính giá thành s�n ph�m xây l2p  

3.2.1   K� toán chi phí s�n xu�t 

3.2.2   K� toán xác ��nh giá tr� s�n 

ph$m xây l�p d+ dang 

3.2.3   K� toán t'ng h%p chi phí s�n 

xu�t và tính giá thành s�n ph$m 

xây l�p 

3.3.  K� toán doanh thu, chi phí c*a h�p 

�3ng xây d
ng 

3.3.1   Nguyên t�c ghi nh�n doanh thu 

và chi phí c a h%p ��ng xây 

d(ng 

3.3.2   K� toán doanh thu và chi phí 

c a h%p ��ng xây d(ng 

3.4.  K� toán xác �-nh k�t qu� kinh 

G3.1, 
G3.2  

GI�NG VIÊN:  

Trình bày m�c tiêu và n�i 

dung ch	
ng. 

Gi�ng dy, cho tình hu�ng 

minh h�a,h	�ng d,n bài t�p, 

liên h� công tác k�  toán th(c 

t� 

SINH VIÊN:  

+ Ti nhà: ��c tài li�u 

ch	
ng 3. 

+ Ti l�p:  
- Nghe gi�ng01làm bài t�p, 
tích c(c tham gia xây d(ng 

bài. 
 

 

Ki�m tra 
quá trình và 
thi cu�i k.. 
 

 
 

- Hi�u các ki�n th�c c
 b�n v� 
k� toán c a hot ��ng xây l�p 

- V�n d�ng ki�n th�c c
 b�n v� 

k� toán c a hot ��ng kinh 
doanh xây l�p �� ghi s' k� 
toán, trình bày thông tin trên 

Báo cáo tình hình tài chính và 
Báo cáo k�t qu� hot ��ng 
kinh doanh c a doanh nghi�p 
xây l�p. 
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doanh 

3.5.  Trình bày thông tin trên BCTC 
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C. PH�NG TH4C �ÁNH GIÁ MÔN H�C 

1. Các thành ph n �ánh giá môn h�c 

Thành 
ph n �ánh 

giá 
Ph�+ng th%c �ánh giá 

Chu�n � u ra c*a môn 
h�c 

Tr�ng s� 

 
A1. �ánh 
giá quá 
trình 

A1.1 Chuyên c�n, thái �� ý th�c 

h�c t�p 
G1, G2, G3 

10% 

A1.2 Ki�m tra gi�a k.  G1, G2, G3 20% 

A1.3. Thuy�t trình nhóm G1, G2, G3 20% 

A2. �ánh 
giá cu�i k. 

A2.1. Ki�m tra cu�i k. G1, G2, G3 
50% 

 

2.  Ph�+ng pháp �ánh giá: 

2.1. Chuyên c n, thái �� ý th%c h�c t	p: 

- �ánh giá sinh viên thông qua vi�c tr� l�i câu h#i, gi�i quy�t bài t�p tình hu�ng 
trên l�p, chu$n b� bài + nhà 

2.2. Ki�m tra gi5a k6 
- Làm bài cá nhân, ch� �	%c s) d�ng h� th�ng tài kho�n k� toán doanh nghi�p. 
- Ki�m tra gi�a k. là �� �ánh giá ki�n th�c và k& n�ng chuyên môn c a sinh viên 

sau khi hoàn thành ch	
ng k� toán hot ��ng kinh doanh th	
ng mi.  

- �� thi ki�m tra ki�n th�c lý thuy�t thông qua các câu h#i �úng/sai, k& n�ng k� 
toán các nghi�p v� kinh t� phát sinh theo quy trình k� toán, k& n�ng tính toán và 
trình bày báo cáo k�t qu� kinh doanh c a doanh nghi�p th	
ng mi 

- Bài ki�m tra g�m 04 câu nh#:  
(i) 04 câu nh�n ��nh �úng sai và gi�i thích ng�n g�n lý do: 02/10 �i�m. 
(ii) Tính toán và trình bày thông tin v� thu� TNDN: 02/10 �i�m 
(iii) ��nh kho�n và trình bày thông tin v� m�t ph�n hành k� toán c� th� v� 

xu�t nh�p kh$u tr(c ti�p ho�c xu�t nh�p kh$u  y thác 02/10 �i�m 
(iv) Th(c hi�n quy trình k� toán v� xác ��nh k�t qu� kinh doanh c a doanh 

nghi�p th	
ng mi 04/10 �i�m.  
�i�m thành ph�n quy ��nh chi ti�t �i�m cho t"ng ý m2i câu trong �áp án. 

2.3. Thuy�t trình nhóm 
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 - T' ch�c: Làm vi�c m2i nhóm t" 5-6 ng	�i 

 - N�i dung: Nhóm sinh viên �	%c yêu c�u trình bày n�i dung �ã ki�n t�p ti 
doanh nghi�p th(c t� hot ��ng kinh doanh nhà hàng, khách sn, v�n t�i v� m�t trong 
các ph�n hành: K� toán t�p h%p chi phí s�n xu�t và tính giá thành d�ch v�, xác ��nh k�t 
qu� kinh doanh. 

 - H	�ng d,n �ánh giá 

Tiêu chí Tr�ng 
s� 

�i�m 
0 - 4 5 - 6 7 - 8 9 – 10 

Hình 
th�c và 
b� c�c 
 

20% B� c�c không 
h%p lý 
Hình th�c 
trình bày x�u. 

B� c�c c
 b�n 
h%p lý 
Hình th�c trình 
bày ch�p nh�n 
�	%c. 

B� c�c khá h%p 
lý 
Hình th�c trình 
bày khá. 

B� c�c logic, 
khoa h�c 
Hình th�c trình 
bày t�t. 

N�i dung 
Thuy�t 
trình 
 

80% H�c viên ch� 
trình bày v� c
 
s+ lý thuy�t. 

 H�c viên trình 
bày �	%c c
 s+ 
lý thuy�t và gi�i 
thi�u v� doanh 
nghi�p và t' 
ch�c b� máy k� 
toán ti doanh 
nghi�p th(c t�. 

H�c viên trình 
bày �	%c c
 s+ 
lý thuy�t và 
gi�i thi�u v� 
doanh nghi�p 
và t' ch�c b� 
máy k� toán ti 
doanh nghi�p 
th(c t�, gi�i 
thi�u �	%c 
ph�n m�m k� 
toán, ch�ng t", 
s' sách k� toán 
minh h�a cho 
n�i dung thuy�t 
trình 
 
 

 H�c viên trình 
bày �	%c c
 s+ 
lý thuy�t, gi�i 
thi�u v� doanh 
nghi�p và t' 
ch�c b� máy 
k� toán ti 
doanh nghi�p 
th(c t�, Gi�i 
thi�u �	%c 
ph�n m�m k� 
toán, ch�ng t", 
s' sách k� toán 
minh h�a cho 
n�i dung 
thuy�t trình và 
so sánh t�t s( 
khác bi�t gi�a 
doanh nghi�p 
ki�n t�p và 
doanh nghi�p 
s�n xu�t 
 
 

 
2.4. Ki�m tra cu�i kì 

- �� thi cu�i kì do giáo viên t( ra �� cho m2i ca thi có s( phê duy�t �� và �áp án 
c a tr	+ng b� môn ho�c �	%c ch�n ng,u nhiên t" ngân hàng câu h#i môn K� 
toán tài chính 2. 

- Bài ki�m tra t( lu�n, ch� �	%c s) d�ng h� th�ng tài kho�n k� toán doanh nghi�p.  
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- Bài ki�m tra bao g�m b�n ph�n: 04 câu h#i �úng/sai, 03 câu bài t�p.  
- Các câu h#i bao g�m t�t c� các ch	
ng v�i t3 l� s� câu h#i c a t"ng ch	
ng 

t	
ng �	
ng v�i t3 l� c a s� ti�t c a ch	
ng �ó so v�i t'ng s� ti�t c a môn 

h�c. 
- Th�i gian làm bài thi: 75 phút. 
- Ph	
ng th�c �ánh giá: �	%c ch�m 2 l	%t ��c l�p b+i 2 gi�ng viên có tham gia 

gi�ng dy môn K� toán tài chính 2. �i�m bài thi �	%c ch�m theo �áp án, chi 
ti�t:  

(i) Ph�n tr�c nghi�m �úng sai 04 câu: 02/10 �i�m,  
(ii) Bài t�p v� thu� TNDN: 02/10 �i�m;  

(iii) Bài t�p x) lý nghi�p v� v� k� toán th	
ng mi ho�c k� toán xây l�p: 
02/10 �i�m,  
(iv) Bài t�p v� quy trình tính giá thành, xác ��nh K�t qu� kinh doanh trong 
k� toán th	
ng mi ho�c k� toán xây l�p: 04/10 �i�m.  

T'ng c�ng 10 �i�m.  
- �i�m thành ph�n quy ��nh chi ti�t �i�m cho t"ng ý m2i câu trong �áp án. 

 
TR7NG B� MÔN 

 
 
 

 
          TS.  Nguy8n Qu6nh Hoa 

 

 NG9I BIÊN SO�N 
 
 
 
 
 
            Lý Hoàng Oanh 

TR7NG KHOA 
(Qu�n lý môn h�c) 

 
 
 
 
 
 
 

 TR7NG KHOA 
(Qu�n lý chuyên ngành) 

 
 
 
 
 

TS. �,ng �ình Tân 

  XÁC NH:N C�A 
LÃNH ��O TR9NG 
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