
1 
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN  

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 

Tên tiếng Anh: ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM; Mã số môn học: ACC309 

Ngành đào tạo: Kế 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 

• Chuyên ngành: X 

• Lý thuyết: 2 

• Thực hành/ Thảo luận: 0,33 

• Tiểu luận/ Bài tập: 0,67 

• Kiến tập  

• Lý thuyết (15 tiết/1 tc): 25 

• Thực hành/ Thảo luận 

(30 tiết/1tc): 8,33 

• Tiểu luận/ Bài tập (30 giờ/ 1tc): 

20 

• Kiến tập (90 giờ/1tc): 

2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học trước • Kế toán tài chính 1 

Các yêu cầu khác 

• Yêu cầu về kiến thức : 

Hiểu được các qui định, nguyên tắc và phương pháp kế toán liên quan 

đến chứng từ, tài khoản, sổ kế toán và báo cáo tài chính 

• Yêu cầu về kỹ năng: 

Sinh viên biết sử dụng tin học căn bản, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ 

năng làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phân tích, tổng 

hợp. 

• Yêu cầu về thái độ: 
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Chủ động, tích cực trong việc học tập và nghiên cứu 

3. Mô tả môn học 

Đây là môn học chuyên ngành, trình bày khái quát về hệ thống thông tin kế toán, tổ chức 

hệ thống thông tin kế toán,các phương pháp mô tả về hệ thống thông tin kế toán, các quy trình 

xử lý nghiệp vụ chủ yếu trong một doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế 

toán, tổ chức thực hiện, vận hành và một số phần mềm ứng dụng. 

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Lý thuyết 

Nội dung Phân bổ thời 

lượng 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HTTTKT 

1.1. Quá trình hình thành và xu hướng phát triển HTTTKT 

1.1.1. Quá trình hình thành 

1.1.2.  Xu hướng phát triển  

1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của HTTTKT 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Đặc điểm 

1.2.3. Vai trò 

1.3. Đối tượng nghiên cứu của HTTTKT 

1.3.1. Tổ chức thực hiện và vận hành HTTTKT 

1.3.2. Phương pháp mô tả HTTTKT 

1.3.3. Quy trình nghiệp vụ cơ bản trong  HTTTKT 

1.3.4. Kiểm soát nội bộ trong HTTTKT 

1.4. Phân loại HTTTKT 

1.4.1. Phân loại theo đối tượng cung cấp thông tin 

5 
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1.4.2. Phân loại theo phương tiện xử lý 

1.5. Các thành phần trong HTTTKT 

1.5.1. Thiết bị, phần mềm 

1.5.2. Thông tin kế toán, mạng truyền thông 

1.5.3. Cở sở dữ liệu 

1.5.4. Quy trình xử lý 

1.5.5. Con người 

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ HTTTKT 

2.1. Ý nghĩa và vai trò của mô tả HTTTKT 

2.1.1. Ý nghĩa 

2.1.2. Vai trò 

2.2. Nội dung các phương pháp mô tả HTTTKT 

2.2.1. Phương pháp tường thuật 

2.2.2. Phương pháp vẽ sơ đồ dòng dữ liệu 

2.2.3. Phương pháp vẽ lưu đồ 

2.3. Vận dụng các phương pháp mô tả HTTTKT 

2.3.1. Vận dụng phương pháp tường thuật  

2.3.2. Vận dụng phương pháp vẽ sơ đồ dòng dữ liệu  

2.3.3. Vận dụng phương pháp vẽ lưu đồ 

6 

CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CƠ BẢN TRONG 

HTTTKT 

3.1. Trình tự xử lý nghiệp vụ cơ bản 

3.1.1. Thu thập dữ liệu 

3.1.2. Xử lý dữ liệu 

3.1.3. Cung cấp thông tin  

6 
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3.1.4. Lưu trữ  

3.2. Vận dụng xử lý quy trình kế toán chủ yếu 

3.2.1. Quy trình doanh thu  

3.2.2. Quy trình chi phí 

3.2.3. Quy trình sản xuất 

3.2.4. Quy trình tài chính 

CHƯƠNG 4 : KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HTTTKT 

4.1. Tổng quan kiểm soát nội bộ HTTTKT 

4.1.1. Khái niệm kiểm soát nội bộ 

4.1.2. Đặc điểm kiểm soát nội bộ trong HTTTKT 

4.1.3. Ý nghĩa  kiểm soát nội bộ trong HTTTKT 

4.2.  Thủ tục kiểm soát trong HTTTKT 

4.2.1. Kiểm soát đầu vào 

4.2.2. Kiểm soát quá trình 

4.2.3. Kiểm soát đầu ra  

6 

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ VẬN HÀNH HTTTKT 

5.1. Tổ chức thực hiện hệ thống 

5.1.1. Tạo lập hệ thống 

5.1.2. Chuyển đổi hệ thống 

5.2. Vận hành hệ thống 

5.2.1. Tổ chức vận hành hệ thống 

5.2.2. Tổ chức kiểm soát hệ thống 

4 

CHƯƠNG 6: PHẦN MỀM ỨNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

6.1. Giới thiệu các phần mềm ứng dụng 

3 
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6.1.1. Đặc điểm phần mềm 

6.1.2. Tính năng cơ bản của phần mềm 

6.2. Ứng dụng phần mềm kế toán 

6.2.1. Tổ chức hệ thống  

6.2.2. Qui trình xử lý hệ thống 

Thảo luận và bài tập  

Nội dung Phân bổ thời lượng 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 1 - PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ 

HTTTKT 

2.3.1. Vận dụng phương pháp tường thuật  

2.3.2. Vận dụng phương pháp vẽ sơ đồ dòng dữ liệu  

2.3.3. Vận dụng phương pháp vẽ lưu đồ 

4 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 2 - QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CƠ 

BẢN 

3.2.1. Quy trình doanh thu  

3.2.2. Quy trình chi phí 

3.2.3. Quy trình sản xuất 

3.2.4. Quy trình tài chính 

4 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 3 - KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG 

HTTTKT 

4.2.1. Kiểm soát đầu vào 

4.2.2. Kiểm soát quá trình 

4.2.3. Kiểm soát đầu ra  

3 

THẢO LUẬN VÀ BÀI TẬP 4 - PHẦN MỀM ỨNG DỤNG 

TRONG KẾ TOÁN 

4 



6 
 

6.2.1. Tổ chức hệ thống  

6.2.2. Qui trình xử lý hệ thống 

 


