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I Ngành/chuyên ngành Kế toán. 
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Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ 
ngoại ngữ đạt được. 
Đào tạo cử nhân kế toán đạt được các mục tiêu 
cụ thể sau: 

Có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý 
thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm công dân; có 
khả năng tìm việc làm, có sức khoẻ phục vụ sự 
nghiệp xây dựng đất nước. 

Có kiến thức về kế toán tài chính và kiểm 
toán bao gồm Luật Kế toán, Luật Kiểm toán, 
Luật Tài nguyên và Môi trường, Chuẩn mực kế 
toán, Chuẩn mực kiểm toán, Chế độ kế toán 
doanh nghiệp và Chế độ kế toán hành chính sự 
nghiệp. Có kiến thức về kế toán quản trị bao 
gồm các kiến thức về nhận diện chi phí, phân 
tích thông tin, lập kế hoạch, thiết kế thông tin 
thành các báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra 
quyết định trong quản lý Tài nguyên và Môi 
trường. Có kiến thức sâu về các Luật thuế cơ 
bản và các văn bản hướng dẫn về các Luật thuế 
hiện hành ứng với lĩnh vực Tài nguyên và Môi 
trường. 

     Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ 
liệu và thông tin, sử dụng những thành tựu mới 
về khoa học công nghệ để giải quyết những vấn 
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STT NỘI DUNG TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO 
đề trong lĩnh vực kế toán 
      Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu 
được các nội dung cơ bản trong lĩnh vực kế 
toán; kỹ năng sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử 
lý một số tình huống thường gặp; kỹ năng viết 
được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý 
kiến liên quan đến chuyên môn. 
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Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra 
trường. 

Có năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ 
để có thể tự chủ được công việc được giao trong 
lĩnh vực kế toán 

Có năng lực làm việc độc lập hoặc làm 
việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay 
đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối 
với nhóm. 
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Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp. 
Tốt nghiệp ngành Kế toán, trường đại học Tài 
nguyên và Môi trường Hà Nội người học có thể 
lựa chọn các bộ phận, công việc cụ thể như sau:  

- Đối với hướng chuyên sâu về Kế toán 
doanh nghiệp: 

+ Nhân viên kế toán phần hành tại tất cả 
các loại hình doanh nghiệp; 

+ Kế toán tổng hợp tại tất cả các loại hình 
doanh nghiệp; 

+ Trợ lý kiểm toán tại các công ty kiểm 
toán; 

+ Giảng viên trong các trường cao đẳng, 
Trợ giảng trong các trường Đại học đào tạo liên 
quan đến chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp; 

+ Tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 

- Đối với hướng chuyên sâu về Kế toán – 
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Kiểm toán: 

+ Nhân viên kế toán phần hành tại tất cả 
các loại hình doanh nghiệp; Trợ lý kiểm toán tại 
các công ty kiểm toán; 

+ Kiểm toán viên tại các công ty kiểm 
toán; Kiểm soát viên, thanh tra viên; Phụ 

trách bộ phận kiểm toán nội bộ của các doanh 
nghiệp; 

+ Chuyên viên phân tích tài chính tại các 
doanh nghiệp; 

+ Giảng viên trong các trường cao đẳng, 
Trợ giảng trong các trường Đại học đào tạo liên 
quan đến chuyên ngành kế toán, kiểm toán và 
phân tích tài chính. 

+ Tiếp tục học lên trình độ cao hơn. 
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