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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KIỂM TOÁN CĂN BẢN 

Tên tiếng Anh: PRINCIPLES OF AUDITING; Mã số môn học: AUD301 

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: 53,35 

• Cơ sở ngành  

 

• Lý thuyết: 2 

• Thực hành: 0,33 

• Bài tập: 0,67 

 

• Lý thuyết: 25  

• Thực hành: 8,25 

• Bài tập: 20,1 

 

2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học trước  Nguyên lý kế toán 

Các yêu cầu khác • Yêu cầu về kiến thức: Sinh viên phải có kiến thức 

nền tảng về kế toán tài chính 

• Yêu cầu về kỹ năng: Sinh viên phải có kỹ năng cơ 

bản về làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng 

thuyết trình.  

• 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 

 Đây là môn học cơ sở ngành thuộc chuyên ngành kế toán. Môn học trang bị 

cho sinh viên kiến thức về nghề nghiệp kiểm toán. Cụ thể môn học giúp sinh viên 

đạt được kiến thức và kỹ năng nhận định về vai trò của hoạt động kiểm toán, đánh 



2 

 

giá rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch và báo cáo kiểm toán dựa trên khuôn khổ quy 

định pháp lý và nghề nghiệp kiểm toán. 

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

 Nội dung  

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN 

1.1. Khái niệm và phân loại kiểm toán 

1.1.1. Khái niệm. 

1.1.2. Phân loại. 

1.2. Vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế 

1.2.1 Lịch sử phát triển  

1.2.2 Vai trò của kiểm toán 

1.3. Khuôn khổ pháp lý 

1.3.1. Luật kiểm toán. 

1.3.2. Chuẩn mực kiểm toán. 

1.3.3. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. 

1.3.4. Trách nhiệm KTV 

1.4. Quy trình kiểm toán 

CHƯƠNG 2: KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

2.1. Kiểm soát nội bộ (KSNB) 

2.1.1. Khái niệm  

2.1.2. Các thành phần của KSNB 

2.2. Phương pháp tìm hiểu và đánh giá KSNB 

2.2.1. Yêu cầu của chuẩn mực nghề nghiệp  

2.2.2. Các phương pháp tìm hiểu KSNB 

2.2.3. Thiết kế các thử nghiệm kiểm soát  

2.3.  Trao đổi về các khiếm khuyết của KSNB 

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ RỦI RO – LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN 
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3.1. Đánh giá rủi ro  

3.1.1. Rủi ro kinh doanh  

3.1.2. Rủi ro gian lận 

3.1.3. Rủi ro kiểm toán  

3.2. Xác định mức trọng yếu  

3.3.1. Khái niệm  

3.3.2. Mức trọng yếu tổng thể  

3.3.3. Mức trọng yếu thực hiện  

3.3. Kế hoạch kiểm toán và chương trình kiểm toán  

3.3.1. Kế hoạch kiểm toán  

3.3.2. Chương trình kiểm toán  

3.4.  Hồ sơ kiểm toán  

3.4.1. Hồ sơ kiểm toán chung  

3.4.2. Hồ sơ kiểm toán hàng năm  

  

CHƯƠNG 4: THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN TIẾP THEO 

4.1. Cơ sở dẫn liệu  

4.1.1. Khái niệm cơ sở dẫn liệu 

4.1.2. Cơ sở dẫn liệu đối với nghiệp vụ 

4.1.3. Cơ sở dẫn liệu đối với số dư 

4.1.4. Cơ sở dẫn liệu đối với thuyết minh 

4.2. Bằng chứng kiểm toán  

4.2.1. Khái niệm  

4.2.2. Phân loại  

4.2.3. Yêu cầu  

4.3. Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán  

4.3.1. Kiểm tra  
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4.3.2. Điều tra  

4.3.3. Quan sát  

4.3.4. Yêu cầu xác nhận của bên thứ 3 

4.3.5. Tính toán  

4.3.6. Quy trình phân tích  

4.4.  Chọn mẫu trong kiểm toán 

CHƯƠNG 5: HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN 

5.1. Chuẩn bị hoàn thành kiểm toán  

5.1.1. Tìm hiểu các nghĩa vụ/nợ tiềm tàng  

5.1.2. Đánh giá về giả định hoạt động liên tục  

5.1.3. Xem xét các sự kiện xảy ra sau ngày khóa sổ  

5.1.4. Đánh giá tổng hợp sai sót 

5.2. Báo cáo kiểm toán  

5.2.1. Khái niệm,và nội dung của báo cáo kiểm toán  

5.2.2. Các loại ý kiến kiểm toán  

 


