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CHƯƠNG TRÌNH HỌC 
Lớp Kế toán tổng hợp chuyên sâu Khóa 10 

- Thời gian: 2h15 phút/1 buổi học 
- Số buổi: 15       Học phí: 3.000.000đ 
- Học viên nhận được gì từ khóa học: 

o Kiến thức, kinh nghiệm để chủ động làm việc Kế toán tổng hợp 
o Tặng phần mềm kế toán BOSS Accounting có bản quyền để làm kế toán thuế 

cho 1 doanh nghiệp 
o Được Bình Minh support lâu dài khi đi làm việc kế toán  
o Được hỗ trợ tìm việc làm kế toán: Hỗ trợ kinh nghiệm trong CV và giới thiệu 

việc làm tới các đối tác của Bình Minh 
TT Nội dung 

01 Mục tiêu 
- Chủ động xử lý các giao dịch với ngân hàng 
- Chủ động xử lý các nội dung liên quan đến nhập khẩu hàng hóa 
- Chủ động xử lý các giao dịch với nhà cung cấp, khách hàng 
- Chủ động kiểm soát quỹ, chi phí, công nợ  
- Chủ động kiểm soát nhập xuất tồn kho 
- Chủ động quản lý tài sản dụng cụ  
- Chủ động quản lý chi phí giá thành: sản xuất sản phẩm, vụ việc công trình 
- Lập được báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng 
- Lập được báo cáo tài chính và sổ sách kế toán quản trị 

02 Cài đặt và truy cập các phần mềm, trang web 
- Một số kiến thức tin học cơ bản 
- Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 
- Phần mềm xem tệp XML: iTaxview 
- Trang https://thuedientu.gdt.gov.vn 
- Trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn 
- Trang https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/ 
- Phần mềm hóa đơn điện tử easyinvoice (tham khảo các phần mềm hóa 

đơn điển tử khác của VNPT, FPT, BKAV, Viettel, …) 
- http://tracuunnt.gdt.gov.vn/ tra cứu tình trạng doanh nghiệp theo mã số 

thuế và tra cứu MST TNCN theo chứng minh thư/ CCCD 
- Phần mềm bảo hiểm Viettel, eBH, … 
- Đăng ký hoặc truy cập trang đấu thầu quốc gia 

https://muasamcong.mpi.gov.vn/ (tải cài phần mềm liên quan khi phát 
sinh giao dịch) 

- Phần mềm khai báo hải quan Ecus 
- Hải Quan Việt Nam https://www.customs.gov.vn/ 

Tra cứu thông tin thông quan nhập khẩu, nợ thuế 
03 Các đăng ký, khai báo, thay đổi 

- Mở tài khoản ngân hàng 
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- Đăng ký tài khoản ngân hàng nộp thuế điện tử 
- Tài khoản truy cập trang Hoadondientu.gdt.gov.vn 
- Phát hành hóa đơn điện tử, thay đổi thông tin hóa đơn điện tử khi thông 

tin doanh nghiệp thay đổi 
- Ký điện tử hợp đồng, biên bản 
- Đăng ký MST TNCN 
- Đăng ký người phụ thuộc 
- Tài khoản truy cập trang Bảo hiểm 
- Báo tăng lao động đóng bảo hiểm 
- Báo giảm lao động đóng bảo hiểm 
- Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 
- Chốt sổ bảo hiểm 
- Thẻ bảo hiểm y tế 

04 Giao dịch khách hàng 
- Báo giá 
- Biên bản giao hàng 
- Đơn hàng 
- Số liệu dự toán  
- Hợp đồng nguyên tắc 
- Hợp đồng mua bán 
- Hợp đồng thi công xây dựng 
- Biên bản nghiệm thu 
- Biên bản thanh lý 
- Hóa đơn bán hàng, hóa đơn điện tử 
- Tờ khai xuất khẩu (khi bán hàng trong nước cho doanh nghiệp ở KCN chế 

xuất hoặc bán ra nước ngoài) 
05 Giao dịch ngân hàng 

- Giao dịch điện tử: Chuyển rút tiền, in chứng từ, sổ phụ 
- Các loại giấy bảo lãnh: Dự thầu, thực hiện hợp đồng, bảo hành 
- Lập hạn mức vay 
- Mở LC và thanh toán nhập khẩu 
- Vay ngân hàng thanh toán hóa đơn 
- Giải ngân qua hóa đơn mua vào hoặc chi phí nhân công 

06 Giao dịch nhà cung cấp 
- Hợp đồng mua hàng, hợp đồng mua dịch vụ 
- Hóa đơn mua vào và thanh toán 
- Biên bản đối chiếu công nợ 
- Tờ khai nhập khẩu và tính toán, kê khai hạch toán liên quan 

07 Phân công chức năng nhiệm vụ của các vị trí kế toán trong doanh nghiệp (phân 
quyền truy cập phần mềm kế toán tương ứng) 

08 Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp: 
- Thông tư 133 
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- Thông tư 200 
- Phân chia tiểu khoản 
- Tính chất tài khoản và các hiển thị số liệu trên sổ sách, báo cáo tài chính 

09 Phân nhóm, tạo mã cho dữ liệu khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, hàng hóa 
vật tư, vụ việc hợp đồng 

10 Định mức 
- Nguyên vật liệu  
- Nhân công 
- Xử lý nguyên vật liệu thay thế trong định mức 
- Điều chỉnh hệ số nhân công cho trường hợp cụ thể 

11 Theo dõi vay ngân hàng 
- Phân loại: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn 
- Tạo mã vụ việc, khế ước theo dõi 
- Chia tách tạo tiểu khoản TK 341 
- Tách riêng tiền lãi vay ngắn hạn, dài hạn, trung hạn 
- Cảnh báo khoản vay phải trả đến hạn 

12 Quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thấu chi 
13 Theo dõi công nợ 

- Theo hạn thanh toán 
- Theo khách hàng, vụ việc hợp đồng 

14 Theo dõi doanh thu 
- Theo khách hàng 
- Theo nhân viên bán hàng 
- Theo phân nhóm hàng hóa 
- Theo thuế suất bán ra 

15 Theo dõi TSCĐ, CCDC 
16 Các hồ sơ, chứng từ, bảng biểu liên quan đến Tiền lương, bảo hiểm 
17 Chi phí mua hàng 
18 Chi phí trong doanh nghiệp 
19 Nhập, xuất kho trong nội bộ doanh nghiệp, kiểm kê hàng hóa 
20 Tính giá trị hàng hóa vật tư xuất kho và kỹ thuật kiểm soát 
21 Những hạch toán kế toán phổ biến trong doanh nghiệp 
22 Kết chuyển chi phí, phân bổ chi phí 
23 Qui trình tính giá thành sản xuất sản phẩm 
24 Qui trình tính giá thành công trình xây dựng 
25 Kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí lập BCTC 
26 Số liệu tại các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính. Kinh nghiệm kiểm tra xử lý để 

Bảng cân đối kế toán đúng khớp số liệu 
27 Thực hành phần mềm kế toán BOSS Accounting, review các phần mềm kế 

toán phổ biến. 
28 Chia sẻ kinh nghiệm xử lý số liệu kế toán và quyết toán thuế 

GV. Phạm Đình Dưỡng 


