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NỘI DUNG THI V  D NG       Ề   I  
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I. D NG TH    Ề THI 

- Đề thi: Gồm 03 câu, bao gồm các câu hỏi và bài tập kiểm tra hiểu biết của thí 

sinh về nguyên tắc, nguyên lý kế toán và việc vận dụng để giải quyết các tình huống 

thực tế trong kế toán. 

- Hình thức thi: Thi viết (không được sử dụng tài liệu) 

- Thời gian thi: 180 phút 

II. NỘI DUNG THI 

Nội dung 1. Bản chất của kế toán 

 Khái niệm, phân loại, mục đích của kế toán 

 Đặc điểm và yêu cầu của thông tin kế toán 

 Nhiệm vụ của kế toán 

 Một số nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung 

 Đối tượng của kế toán 

Nội dung 2. Chứng từ kế toán 

 Khái niệm, phân loại và ý nghĩa chứng từ kế toán 

 Nội dung và hình thức của chứng từ kế toán 

 Luân chuyển chứng từ 

Nội dung 3. Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế 

 Khái niệm, phân loại và kết cấu tài khoản kế toán 

 Hệ thống tài khoản kế toán 

 Các quan hệ đối ứng kế toán cơ bản 

 Nguyên tắc và trình tự ghi kép 

 Kiểm tra việc ghi kép 

Nội dung 4. Báo cáo kế toán 

 Khái niệm và phân loại Báo cáo kế toán 

 Bảng cân đối kế toán: 

 + Mục đích, nội dung, kết cấu bảng cân đối kế toán 

 + Nguyên tắc, phương pháp lập bảng cân đối kế toán 

 Báo cáo kết quả kinh doanh 

+ Mục đích, nội dung, kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh 

+ Nguyên tắc, phương pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh 

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

+ Mục đích, nội dung, kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

+ Nguyên tắc, phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

Nội dung 5. Kế toán một số hoạt động kinh doanh chủ yếu 
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 Kế toán các nghiệp vụ mua hàng 

+ Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán các nghiệp vụ mua hàng 

+ Chứng từ và tài khoản sử dụng 

+ Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ mua hàng theo hệ thống kê khai 

thường xuyên và hệ thống kiểm kê định kỳ 

 Kế toán quá trình sản xuất 

+ Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán quá trình sản xuất 

+ Phân loại chi phí sản xuất 

+ Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 

+ Phương pháp hạch toán 

 Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 

+ Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 

  + Chứng từ và tài khoản kế toán sử dụng 

+ Phương pháp hạch toán, doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý 

doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh 

III. TÀI LIỆU ÔN THI 

1. Nghiêm Văn Lợi (Chủ biên), Giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Tài chính, 

2010. 

2. Phan Thị Thu Mai (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý kế toán 1, 2018. 

 

                                                                                      

 


