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1. THÔNG TIN CHUNG (General information) 

Tên môn học (tiếng Việt): Nguyên lý kế toán 

Tên môn học (tiếng Anh): Fundamentals of Accounting 

Mã môn học: 125033 

Khoa/Bộ môn phụ trách: Quản trị - Kinh tế quốc tế 

Giảng viên phụ trách: TS. Nguyễn Văn Dũng 

Email: nguyendunglhu@yahoo.com 

Giảng viên tham gia giảng dạy: ThS. Lâm Ngọc Nhẫn 

Số tín chỉ: 2 

Lý thuyết:  15 

Thực hành:  0 

Bài tâp̣:  30 

Tính chất của môn Bắt buộc 

Môn học tiên quyết: Không 

Môn học trước: Không 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC (Course description) 

Môn hoc̣ Nguyên lý kế toán trang bị cho sinh viên những kiến thức về: 

- Trang bị cho người học kiến thức cơ bản nhất về kế toánnhư: định nghĩa về 

kế toán, các khái niệm, nguyên tắc kế toán, các phương pháp kế toán, báo 

mailto:nguyendunglhu@yahoo.com


cáo kế toán, sổ kế toán...làm cơ sở cho việc học tập, nghiên cứu các vấn đề 

cụ thể của kế toán doanh nghiệp và kế toán công, kế toán tài chính và kế 

toán quản trị.  

- Định hướng được quan hệ giữa kế toán với quản lý trên các lĩnh vực thuộc 

chuyên ngành đào tạo của mình. 

3. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC (Course learning outcomes) 

CĐRMH 
CĐR của 

chương trình 
Mô tả CĐRMH 

CO1  PLO1 

Vận dụng hoạt động kế toán để giải 

quyết các tình huống thực tiễn trong 

kinh doanh 

CO2  PLO2 

Đánh giá được những ảnh hưởng của 

việc thay đổi, biến động trong hoạt động 

kế toán. 

CO3  PLO6 
Thực hiện quyết định để giải quyết các 

vấn đề kinh doanh trong thực tế. 

CO4  PLO4 

Triển khai các hoạt động kế toán đúng 

nghiệp vụ để duy trì sự hợp tác của 

khách hàng. 

CO5  PLO7 
Truyền đạt ý tưởng về các hoạt động kế 

toán theo từng nghiệp vụ cụ thể. 

CO6  PLO8 
Vận dụng các hoạt động kế toán luôn 

tuân thủ đạo đức kinh doanh. 

4. NỘI DUNG MÔN HỌC, KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (Course content, 

Lesson plan) 

Buổi Nội dung CĐRM Hoạt động dạy và học Hoạt 



học (2 

tiết) 

[1] 

[2] H [3] [4] động 

đánh giá 

[5] 

1 

Chương 1: Tổng quan về 

kế toán  

1.1 Khái niệm, nhiệm vụ 

và yêu cầu kế toán  

1.1.1 Khái niệm 

1.1.2 Nhiệm vụ của kế 

toán 

1.1.3  Vai trò và yêu cầu 

của kế toán 

1.2 Đối tượng của kế toán  

1.2.1 Tài sản 

1.2.2 Nguồn hình thành 

1.2.3 Sự vận động của tài 

sản trong quá trình sản 

xuất kinh doanh 

1.3 Các nguyên tắc và giả 

định được thừa nhận  

1.3.1 Các nguyên tắc kế 

toán đơn giản 

1.3.2 Các giả định được 

thừa nhận  

Bài tâp̣ 

CO1 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

2 

Chương 1: Tổng quan về 

kế toán  

1.4 Các phương pháp kế 

toán 

1.4.1 Phương pháp chứng 

từ kế toán 

1.4.2 Phương pháp đối 

ứng tài khoản và ghi sổ 

kép 

CO1 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



1.4.3 Phương pháp kiểm 

kê tài sản 

1.4.4 Phương pháp tính giá 

tài sản 

1.4.5 Phương pháp tính giá 

thành 

1.4.6 Phương pháp tổng 

hợp – cân đối 

1.5 Các căn cứ pháp lý 

dùng để thực hành kế toán 

tại Việt Nam, chế độ Kế 

toán. 

Bài tâp̣ 

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

3 

Chương 2: Báo cáo kế 

toán  

2.1 Khái niệm về báo cáo 

kế toán. 

2.2 Bảng cân đối kế toán 

2.2.1 Khái niệm bảng cân 

đối kế toán   

2.2.2 Nội dung và kết cấu 

bảng cân đối kế toán 

2.2.3 Sự thay đổi các 

khoản mục trên bảng cân 

đối kế toán  

Bài tâp̣ 

CO2 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

4 

Chương 2: Báo cáo kế 

toán  

2.3 Bảng báo cáo kết quả 

kinh doanh 

2.3.1 Khái niệm 

CO2 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



2.3.2 Kết cấu của bảng kết 

quả hoạt động kinh doanh 

Bài tâp̣ 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

5 

Chương 2: Báo cáo kế 

toán  

2.4 Phân tích tình hình tài 

chính của Doanh nghiệp 

qua báo cáo tài chính. 

2.4.1 Chỉ tiêu về khả năng 

thanh toán 

2.4.2 Chỉ tiêu kết cấu về 

tài chính 

2.4.3 Chỉ tiêu về hiệu suất 

sử dụng vốn 

2.4.4 Chỉ tiêu về tỷ suất lợi 

nhuận 

2.4.5 Tóm tắt công thức và 

ý nghĩa các chỉ tiêu 

Bài tâp̣ 

CO2 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

6 

Chương 2: Báo cáo kế 

toán  

2.5 Báo cáo lưu chuyển 

tiền tệ. 

2.6 Bảng thuyết minh 

Bài tâp̣ 

CO2 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

7 

Chương 3: Tài khoản và 

ghi sổ kép 

3.1 Tài khoản 

3.1.1 Khái niệm về tài 

khoản 

3.1.2 Nội dung kết cấu 

phân loại tài khoản. 

Bài tâp̣ 

CO3 

Dạy: GV thuyết giảng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

8 

Chương 3: Tài khoản và 

ghi sổ kép 

3.1.3 Nguyên tắc ghi chép 

tài khoản 

3.1.4 Hệ thống tài khoản 

kế toán Doanh nghiệp Việt 

Nam  

Bài tâp̣ 
CO3 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



9 

Chương 3: Tài khoản và 

ghi sổ kép 

3.2 Ghi sổ kép 

3.2.1 Khái niệm ghi sổ 

kép. 

3.2.2 Các loại định khoản 

– chuyển khoản - lên sơ đồ 

chữ T 

Bài tâp̣ 

CO3 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

10 

Chương 3: Tài khoản và 

ghi sổ kép 

3.3 Kế toán tổng hợp và kế 

toán chi tiết. 

3.3.1 Kế toán tổng hợp  

3.3.2 Kế toán chi tiết 

Bài tâp̣ CO3 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

11 
Chương 3: Tài khoản và 

ghi sổ kép 
CO3 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 
A1.1 

A1.2 



3.4 Mối quan hệ giữa tài 

khoản với bảng cân đối kế 

toán 

3.4.1 Sự giống nhau giữa 

tài khoản với bảng cân đối 

kế toán 

3.4.2 Sự khác nhau giữa 

tài khoản với bảng cân đối 

kế toán 

3.4.3 Quan hệ giữa tài 

khoản và bảng cân đối kế 

toán 

Bài tâp̣ 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A2 

A3 

12 

Chương 3: Tài khoản và 

ghi sổ kép 

3.5 Đối chiếu kiểm tra 

việc ghi chép trên tài 

khoản.  

Bài tâp̣ 

CO3 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

13 

Chương 4: Tính giá các 

đối tượng kế toán  

4.1. Khái niệm và ý nghĩa 

CO4 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



tính giá 

4.1.1 Khái niệm 

4.1.2 Ý nghĩa tính giá 

Bài tâp̣ 

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

14 

Chương 4: Tính giá các 

đối tượng kế toán  

4.2 Các nhân tố ảnh hưởng 

tới việc tính giá  

4.2.1 Mức giá chung thay 

đổi 

4.2.2 Yêu cầu quản lý nội 

bộ và đơn giản hóa công 

tác kế toán 

4.2.3 Các nguyên tắc căn 

bản liên quan đến việc tính 

giá 

Bài tâp̣ 

CO4 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

15 

Chương 4: Tính giá các 

đối tượng kế toán  

4.3Tính giá một số đối 

tượng chủ yếu theo 

nguyên tắc giá gốc. 

4.3.1 Tài sản cố định 

 

 

 

 

 

 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



4.3.2 Khấu hao TSCĐ 

4.3.3 Nguyên vật liệu 

4.3.4 Công cụ dụng cụ 

4.3.5 Lương và các khoản 

trích theo lương 

Bài tâp̣ 

CO4 hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

16 

Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp  

5.1 Kế toán quá trình kinh 

doanh chủ yếu trong 

doanh nghiệp sản xuất 

5.1.1 Kế toán các yếu tố 

cơ bản của sản xuất 

Bài tâp̣ 

CO5 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

17 

Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp  

5.1.2Kế toán tập hợp chi 

phí sản xuất  

 

CO5 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

18 

Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp  

5.1.3 Tính giá thành sản 

phẩm  

Bài tâp̣ 

CO5 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 
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Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp  

5.1.4 Tài khoản sử dụng 

và phương pháp kế toán 

chủ yếu  

Bài tâp̣ 

CO6 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

A1.1 

A1.2 

A2 

 



GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớ 
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Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp  

5.1.5  Kế toán xác định kết 

quả kinh doanh doanh 

nghiệp sản xuất. 

Bài tâp̣ 
CO6 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớ 

A1.1 

A1.2 

A2 
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Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu 

trong doanh nghiệp  

5.2 Kế toán quá trình kinh 

doanh chủ yếu trong 

doanh nghiệp thương mại.  

5.2.1 Khái niệm doanh 

nghiệp thương mại. 

5.2.2 Tài khoản sử dụng 

và phương pháp kế toán 

chủ yếu  

CO6 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 



Bài tâp̣ - Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 
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Chương 5: Kế toán quá 

trình kinh doanh chủ yếu  

5.2.3 Kế toán xác định kết 

quả kinh doanh trong 

doanh nghiệp thương mại. 

Bài tâp̣ 

CO6 

Dạy: GV thuyết giảng 

và hướng dẫn bài tập 

vận dụng 

Học ở lớp:  

- Trao đổi những vấn 

đề chưa rõ hoặc chưa 

hiểu trong buổi học; 

- Làm bài tập vận dụng 

Học ở nhà:  

- Xem trước tài liệu 

GV cung cấp trước ở 

nhà. 

- Hoàn thành bài tập 

GV yêu cầu sau khi 

học xong nội dung 

trên lớp 

A1.1 

A1.2 

A2 

A3 

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC (Course assessment) 

 

Thành phần đánh giá  CĐRMH  

 

Tỷ lệ (%)  

 

A1. Quá trình (tham gia xây 

dựng bài, tham gia thảo luận 

nhóm, đi học đúng giờ) 

CO5 10% 

A2. Viết tiểu luận nhóm, báo 

cáo nhóm trước lớp, làm bài tập 

tại lớp. 

CO3,CO4,CO6 30% 



A3. Thi cuối kỳ CO1,CO2,CO3. 60% 

6. QUY ĐỊNH CỦA MÔN HỌC (Course requirements and expectations) 

- Dự lớp: theo quy định của nhà trường 

- Sinh viên đọc nghiên cứu tài liệu môn học do giảng viên cung cấp trước 

mỗi buổi học. 

- Làm bài tập về nhà, trả lời các câu hỏi ngắn và bài tập nhanh trên lớp: sẽ 

được cho điểm cộng vào điểm quá trình 10% hoặc điểm 30% của sinh viên. 

7. TÀI LIỆU HỌC TẬP, THAM KHẢO 

Nguyễn Việt, Võ Văn Nhị (2008), Giáo trình Nguyên lý Kế toán, NXB. Lao 

động 

Võ Văn Nhị (2007), Bài tập Nguyên lý kế toán và Kế toán tài chính, NXB. 

Tài chính 

Hà Xuân Thạch (2006), Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập Nguyên lý 

kế toán, NXB. Lao động xã hội 

Phan Đức Dũng (2008), Nguyên lý kế toán: Lý thuyết, bài tập và bài giải, 

NXB. Thống Kê 

Edward J. Van DerBeck (2008), Principles of Cost Accounting, Mason, Ohio: 

South-Western, Cengage Learning 

Trưởng khoa/ bộ môn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 Giảng viên biên soạn 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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