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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 
KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG 

Tên tiếng Anh: BANK AUDITING; Mã số môn học: AUD304 

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: 1 

• Lý thuyết: 16,75 

• Thực hành: 16,5 

• Bài tập: 30 

 
2. Điều kiện tham gia môn học 

Môn học trước 
• Kiểm toán căn bản 

• Kế toán ngân hàng 

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, kỹ năng sử dụng máy tính. 

• Yêu cầu về thái độ: Chủ động, nghiêm túc, tích cực 

tham gia từ 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 thuộc kiến thức chuyên ngành của ngành Kế toán. Môn học này 

trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng về việc đánh giá rủi ro, thiết kế chương trình 
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kiểm toán và lập hồ sơ kiểm toán đối với các chu trình nghiệp vụ chủ yếu của ngân hàng 

thương mại. Cụ thể, môn học bao gồm các nội dung: đặc điểm và rủi ro trong hoạt động 

kinh doanh ngân hàng, đặc điểm nghiệp vụ, kiểm soát nội bộ và các thủ tục kiểm toán 

đối với các khoản mục Tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi, Tín dụng và thu nhập lãi, 

và kinh doanh ngoại hối. 

4.  Kế hoạch giảng dạy chi tiết 

Nội dung 
 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KIỂM TOÁN NGÂN HÀNG 

1.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kiểm toán ngân hàng 

1.1.1 Bản chất và cơ cấu của tài sản và nguồn vốn 

1.1.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh 

1.1.3 Khuôn khổ pháp lý 

1.2 Nội dung kiểm toán ngân hàng 

1.2.1 Kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) 

1.2.2 Kiểm toán hệ thống KSNB 

1.3 Đánh giá rủi ro trong kiểm toán ngân hàng 

1.3.1 Rủi ro kinh doanh 

1.3.2 Rủi ro sai lệch trọng yếu BCTC (tổng thể) 

CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CÁC KHOẢN MỤC TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG 

VÀ CHI PHÍ LÃI 

2.1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 

2.1.1. Nội dung khoản mục 

2.1.2. Đặc điểm khoản mục 

2.1.3. Mục tiêu kiểm toán 
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2.2. Kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục tiền gửi của khách hàng và chi phí lãi 

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 CÁC KHOẢN MỤC TÍN DỤNG VÀ THU NHẬP LÃI 

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 các khoản mục tín dụng và thu nhập lãi 

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 CÁC KHOẢN MỤC KINH DOANH NGOẠI HỐI 

4.1. Nội dung, đặc điểm khoản mục 

4.1.1. Nội dung khoản mục 

4.1.2. Đặc điểm khoản mục 
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4.1.3. Mục tiêu kiểm toán 

4.2. Kiểm soát nội bộ đối với các khoản mục kinh doanh ngoại hối 

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 

 


