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THÔNG BÁO TỔ CHỨC KHÓA ĐÀO TẠO
“KIỂM TOÁN THỰC HÀNH”
1. Mục tiêu:
Hướng tới nhu cầu thực tiễn của các nhà tuyển dụng là các công ty kiểm toán, đặc biệt là
các công ty kiểm toán lớn như Big 4,… và các công ty lớn khác như A&C, AASC, DTL,… được
chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng, các tập đoàn và Tổng công ty tổ chức
niêm yết phải tổ chức kiểm toán nội bộ theo quy định của pháp luật hiện hành; để đáp ứng nhu
cầu thiết yếu của các sinh viên chuyên ngành kiểm toán, kế toán tại Việt Nam về một chương
trình mang tính thực hành cao, VACPA đã xây dựng nên chương trình KIỂM TOÁN THỰC
HÀNH.
Chương trình này dựa trên nền tảng của Chương trình kiểm toán mẫu đang áp dụng cho
các công ty kiểm toán của Việt Nam do VACPA xây dựng, ban hành và đã được giảng dạy
trong các năm qua và được cập nhật theo các chuẩn mực, chế độ kế toán, chuẩn mực kiểm toán
và các quy định pháp lý có liên quan, kết hợp với các yêu cầu đầu vào của các công ty.
2. Đối tượng học:
Sinh viên năm thứ 3, thứ 4 chuyên ngành kế toán, kiểm toán, các cán bộ nhân viên kế
toán, kiểm toán đang đi làm có nguyện vọng học các kỹ năng thực hành kiểm toán thực tế.
3. Chương trình đào tạo (đính kèm)
4. Thời lượng chương trình: 100 giờ, trong đó: 60 giờ học với các nội dung chính “Kiểm toán
– Kế toán – Thuế” và 40 giờ thực hành trên các mô hình cụ thể.
5. Giảng viên:
- Có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán
- Đã từng/đang là kiểm toán cho Big 4 hoặc các công ty kiếm toán lớn.
- Là thành viên của các tổ chức nghề nghiệp có uy tín trên thế giới (ACCA, ICAEW, CPA
Australia).
6. Tài liệu học:
- Bộ hồ sơ kiểm toán thực tế của Công ty kiểm toán; Tài liệu, sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ thực
tế của đơn vị được kiểm toán (sử dụng tại lớp).
- Slide bài giảng, giấy tờ làm việc chuẩn để làm bài tập (phát cho học viên).
7. Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học:
- Chủ tịch VACPA sẽ cấp “Chứng chỉ kiểm toán thực hành” cho các học viên hoàn thành bài
kiểm tra đánh giá chất lượng đạt yêu cầu.
- Sau khi hoàn thành chứng chỉ, các học viên sẽ có cơ hội được kiến tập, thực tập tại những công
ty kiểm toán uy tín trong và ngoài nước. Chứng chỉ này sẽ là cơ hội tốt khi học viên có nguyện
vọng làm kế toán, kiểm toán ở các công ty kiểm toán và các tập đoàn, Tổng công ty và các
doanh nghiệp khác

8. Thời gian:
- Ngày khai giảng: 06/06/2016
- Học vào các Thứ 7, Chủ nhật và Các buổi tối trong tuần
(Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau)
9. Địa điểm học: tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh
10. Học phí:
- Mức học phí chuẩn cho cả chương trình là: 9,500,000 VND/ học viên.
- Khuyến mãi theo quy mô lớp học:
Học viên đăng ký nhóm từ 15 – 20 học viên: giảm giá 5%
Học viên đăng ký nhóm từ 21 – 30 học viên: giảm giá 10%
Học viên đăng ký nhóm từ 31 – 40 học viên: giảm giá 20%
Học viên đăng ký nhóm từ 41 – 50 học viên: giảm giá 30%
Ngoài ra khi đăng ký học cả chương trình sẽ được tặng thêm khóa học “ Excel for Account” trị
giá 1,200,000 VND.
11. Đăng ký tham dự: Mẫu đăng ký tham dự (đính kèm)
Đăng ký tham dự qua địa chỉ email: trungtamdaotao@vacpa.org.vn trước ngày 15/05/2016.
Nộp tiền mặt tại Văn phòng VACPA Hà Nội theo địa chỉ:
Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Phòng 304 Nhà Dự án, Số 4 Ngõ 1, Hàng Chuối, Hà Nội
ĐT: 04 39724334 (103) Fax: 04 39724354
Email: trungtamdaotao@vacpa.org.vn
Hoặc chuyển khoản theo tài khoản:
Người thụ hưởng : Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
Số tài khoản: 10201 0000 229865
Tại: NH Công thương Hai Bà Trưng, Hà Nội
Do khối lượng tài liệu lớn, mất nhiều thời gian chuẩn bị, có giới hạn về số lượng tham
dự, để đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đề nghị các học viên đăng ký học và gửi về VACPA
trước ngày 15/05/2016.
Trân trọng cảm ơn!
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