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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP 

Tên tiếng Anh:  FINANCIAL AUDITING; Mã số môn học: AUD 303 

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: 63,25 

• Chuyên ngành • Lý thuyết: 1,34 

• Thực hành: 0,66 

• Bài tập: 01 

• Lý thuyết: 16,75 

• Thực hành: 16,5 

• Bài tập: 30 

 

2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học trước Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính 1, Kiểm toán căn 

bản 

Các yêu cầu khác • 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 

 



2 

 

3. Mô tả môn học 

Đây là môn học thuộc kiến thức chuyên ngành của ngành Kế toán. Môn học này 

giúp người học tìm hiểu đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và các thủ tục kiểm toán 

đối với các khoản mục chủ yếu trên Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp như Kiểm 

toán Tiền, Kiểm toán Hàng tồn kho, Kiểm toán Giá vốn hàng bán, Kiểm toán Doanh thu 

&Nợ phải thu, Kiểm toán Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. 

4. Kế hoạch giảng dạy chi tiết: 

Nội dung 

 

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 

1.1 Nội dung, đặc điểm khoản mục 

1.1.1 Nội dung khoản mục 

1.1.2 Đặc điểm khoản mục 

1.1.3 Mục tiêu kiểm toán 

1.2 Kiểm soát nội bộ đối với tiền 

1.2.1 Các yêu cầu kiểm soát  

1.2.2 Các thủ tục kiểm soát 

1.3. Thực hiện kiểm toán 

1.3.1. Đánh giá rủi ro 

1.3.2. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 

     1.3.3. Thực hiện thử nghiệm cơ bản 

CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG 

2.1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 

2.1.1. Nội dung khoản mục 

2.1.2. Đặc điểm khoản mục 
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2.1.3. Mục tiêu kiểm toán 

2.2. Kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và nợ phải thu 

2.2.1. Các yêu cầu kiểm soát  

      2.2.2. Các thủ tục kiểm soát 

2.3. Thực hiện kiểm toán 

2.3.1. Đánh giá rủi ro 

2.3.2. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 

2.3.3. Thực hiện thử nghiệm cơ bản 

CHƯƠNG 3: KIỂM TOÁN HÀNG TỒN KHO VÀ GIÁ VỐN HÀNG BÁN 

3.1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 

3.1.1. Nội dung khoản mục 

3.1.2. Đặc điểm khoản mục 

3.1.3. Mục tiêu kiểm toán 

3.2. Kiểm soát nội bộ đối với hàng tồn kho 

3.2.1. Các yêu cầu kiểm soát  

3.2.2. Các thủ tục kiểm soát 

3.3. Thực hiện kiểm toán 

3.3.1 Đánh giá rủi ro 

3.3.2 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 

3.3.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản 

CHƯƠNG 4: KIỂM TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CHI PHÍ KHẤU HAO 

4.1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 

4.1.1. Nội dung khoản mục 

4.1.2. Đặc điểm khoản mục 

4.1.3. Mục tiêu kiểm toán 
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4.2. Kiểm soát nội bộ đối với tài sản cố định 

4.2.1. Các yêu cầu kiểm soát  

4.2.2. Các thủ tục kiểm soát 

4.3. Thực hiện kiểm toán 

4.3.1 Đánh giá rủi ro 

4.3.2 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 

4.3.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản 

CHƯƠNG 5: KIỂM TOÁN NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 

5.1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 

5.1.1. Nội dung khoản mục 

5.1.2. Đặc điểm khoản mục 

5.1.3. Mục tiêu kiểm toán 

5.2. Kiểm soát nội bộ đối với nợ phải trả và vốn chủ sở hữu 

5.2.1. Các yêu cầu kiểm soát  

5.2.2. Các thủ tục kiểm soát 

5.3. Thực hiện kiểm toán 

5.3.1 Đánh giá rủi ro 

5.3.2 Thực hiện thử nghiệm kiểm soát 

5.3.3 Thực hiện thử nghiệm cơ bản 

 


