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- Ghi chú khác   :  

1. Mục tiêu của  môn học: 

Môn học nhằm giúp sinh viên đọc, hiểu và phân tích được các thông tin trình bày trên các báo 
cáo tài chính của DN. Môn học không đi sâu vào việc ghi chép từng nghiệp vụ cụ thể mà chỉ 
dừng lại ở mức nguyên lý, dựa trên nền tảng của Hệ thống kế toán Mỹ.   
 
 

Aims: 
This course provides students with the basic knowledge in understanding and analyzing of 
accounting information presented on firm’s financial statements. It is based on the Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAP). 
  

2. Nội dung tóm tắt môn học: 

Nội dung môn học chủ yếu tập trung giới thiệu các khái niệm và các nguyên lý cơ bản được sử 
dụng để ghi chép kế toán và ý nghĩa của thông tin trình bày. Cụ thể bao gồm 1) Mô tả quá trình 
ghi chép của kế toán trên Sổ Nhật ký và Sổ Cái; 2) Tập hợp thông tin trình bày trên các báo cáo 
tài chính (Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối tài sản, Báo cáo lưu chuyển tiền 
tệ); và 3) Phân tích và diễn dịch các thông tin trình bày trên các báo cáo tài chính.  
 

Course outline: 
This course focuses on the introduction of basic concepts and principles used in accounting 



information system and their meanings. It includes 1) Describing the accounting recording 
process on General Journal and Ledger; 2) Preparing financial statements (The Income 
Statement, Balance Sheet, The Statement of Cash Flows); and 3) Analyzing and interpreting the 
financial statements.  
 
 

3. Tài liệu học tập: 

[1] Kế toán đại cương, Phạm Ngọc Thúy (Chủ biên), Phạm Tuấn Cường, Trần Mỹ Hạnh, NXB 
Đại học Quốc gia, 2005 

[2] Accounting for Non-Accountants, Dr. Wayne A. Label, CPA, 2006 
 

4. Các hiểu biết, các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học 

 Hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc ghi chép kế toán cơ bản (theo GAAP).  
 Đọc hiểu và có khả năng phân tích, diễn dịch các báo cáo tài chính của doanh nghiệp.  

 
Learning outcomes: 

 Understanding the basic concepts and principles (GAAP) in Financial Accounting. 
 Having the ability to understand, analyze, and interprete the firm’s financial statements.   

 

5. Hướng dẫn cách học – chi tiết cách đánh giá môn học: 

Đọc bài và làm bài tập theo quy định của Giảng viên.  
Điểm giữa kỳ (50%) gồm: 1) Kiểm tra giữa kỳ (30%), kiểm tra viết, được sử dụng tài liệu, nội 
dung trong 4 chương đầu; 2) Điểm bài tập (20%), bao gồm điểm bài tập làm ở nhà và trình 
bày/thảo luận trên lớp. 
Điểm thi cuối kỳ (50%), bài thi trắc nghiệm gồm 50 câu, làm trong thời gian 70 phút. 
Sinh viên chỉ đạt môn học khi có điểm cuối cùng 5 và tất cả các điểm thành phần >0.  
 


