
 
 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC 

LỊCH KHAI GIẢNG & LỊCH HỌC 

THÁNG 10/2021  

TT Tên khoá học 
Mã số  

khóa học 

Ngày khai 

giảng 
Thời gian học 

Thời 

lượng 

Phương 

thức 

học 

Học phí 

(đ) 

01 

Nghề Kế toán chuyên nghiệp  
Chương trình đào tạo gồm: 

1. Nhập môn Kế toán; 

2. Kế toán Tổng hợp Thực hành -  Kê 

khai quyết toán thuế - Lập Báo cáo tài 

chính 

3. Kế toán Máy – Phần mềm kế toán 

Dành cho học viên chưa học kế toán 

hoặc không phải chuyên ngành kế toán 

– Kiểm toán 

» Tặng khóa học online tại website: 

Mundo.vn 

K202/KTNM 18/10/2021 
Thứ 2,4,6 

17h3020h30 

4,5 

tháng 

Học  

Trực tiếp 

tại Trung 

tâm  

4.700.000 

 

K204/KTNM 19/10/2021 
Thứ 2Thứ 6 

08h0011h00 

3,5 

tháng 

Học 

Trực tiếp    

tại  Trung 

tâm 

02 

Kế toán Tổng hợp Thực hành 

chuyên nghiệp trên sổ sách và 

phần mềm kế toán 
Chương trình đào tạo gồm: 

1. Kế toán Tổng hợp Thực hành – Kê 

khai quyết toán thuế – Lập Báo cáo tài 

chính 

2. Kế toán Máy – Phần mềm kế toán 

Dành cho học viên chuyên ngành Kế 

toán – Kiểm toán hoặc đã qua chương 

trình đào tạo Nhập môn Kế toán 

» Tặng khóa học online tại website: 

Mundo.vn 

K285/KTTH 21/10/2021 
Thứ 3,5,7 

17h3020h30 

3,5 

tháng 

Học 

Trực 

tiếp tại 

Trung 

tâm 

3.500.000 

K284/KTTH 20/10/2021 
Thứ 2Thứ 6 

14h0017h00 

2,5 

tháng 

Học  

Trực  

tiếp tại 

Trung 

tâm 

03 

Nghề Kế toán tổng hợp chất lượng 

cao 
- Đào tạo trở thành chuyên viên Kế 

tooán có trình độ chuyên môn, kỹ năng 

vững vàng 

- Cam kếtcó việc làm sau khi tốt nghiệp 

khóa đào tạo 

Chương trình đào tạo gồm:  

1. Nghề Kế toán chuyên nghiệp 

2. Tin học – Hành chính văn phòng 

3. Thực tập nghề nghiệp 

4. Đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng 

5. Tham gia công tác kế toán thực tế 

6-8 

tháng 

Học 

Trực 

tiếp tại 

trung 

tâm 

Ưu đãi 

16.500.000 

14.500.000 

04 

Nhập môn kế toán 

Dành cho học viên chưa học kế toán 

hoặc không phải chuyên ngành kế toán – 

Kiểm toán 

 

K202/KTNM 18/10/2021 
Thứ 2,4,6 

17h3020h30 

01  

tháng 

Học Trực 

tiếp tại 

trung tâm 
1.200.000 

K204/KTNM 19/10/2021 
Thứ 2Thứ 6 

08h0011h00 

14  

buổi 

Học Trực 

tiếp tại   

trung tâm 

05 

Kế toán Tổng hợp Thực hành – 

Kê khai quyết toán thuế - Lập báo 

cáo tài chính  

Dành cho học viên chuyên ngành Kế 

toán – Kiểm toán hoặc đã qua chương 

trình đào tạo Nhập môn Kế toán 

 

K285/KTTH 21/10/2021 
Thứ 3,5,7 

17h3020h30 

1,5 

tháng 

Học Trực 

tiếp tại 

trung tâm 
2.100.000 

K284/KTTH 20/10/2021 
Thứ 2Thứ 6 

14h0017h00 

01 

tháng 

Học Trực 

tiếp tại 

trung tâm 

06 

Kế toán Máy – Phần mềm kế toán 
100% thực hành 03 phần mềm kế toán và 

thuế: PM kế toán MiSA, PM Kế toán Việt 

Nam, PM  HTKK của Tổng Cục Thuế. 

HV được nhận 2 chứng chỉ Kế toán máy 

trong 1 chương trình của Hồng Đức, 

Công ty MiSA 

K161/KTM 25/10/2021 
Thứ 2Thứ 6 

14h0017h00 

1,5 

tháng 

Học Trực 

tiếp tại 

trung tâm 

1.400.000 

K163/KTM 

 

12/11/2021 

 

Thứ 2,4,6 

17h3020h30 

02 

tháng 

Học Trực 

tiếp tại 

trung tâm 

Cập nhật: 16/10/2021 
 



NỘI DUNG TÓM TẮT CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Chi tiết nội dung vui lòng xem tại: www.hongduc.com.vn. Học Online tại: MUNDO.VN 

1. Chương trình: “Kế toán thực hành – Kê khai quyết toán thuế - Lập Báo cáo tài chính” 

- Phần lý thuyết: Hệ thống hoá tất cả các kiến thức về Kế toán Tài chính và Thuế tại doanh nghiệp; cập nhật kiến thức các văn bản 

pháp luật mới về thuế như: Thuế GTGT, Thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế Xuất nhập khẩu, thuế môn bài... 

- Thực hành:Tất cả Hồ sơ, chứng từ Kế toán thực hành đều là chứng từ thực tế của doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây 

lắp, xuất nhập khẩu. 

2. Chương trình:“Nhập môn kế toán” dành cho học viên chưa học kế toán. Học viên được trang bị lý luận về kế toán gồm có 

nguyên lý kế toán và kế toán tài chính. Sau khoá học này học viên lựa chọn khoá học: “Kế toán Tổng hợp thực hành – Kê khai quyết 

toán Thuế - Lập Báo cáo tài chính “ và Khóa học: “Kế toán máy – Phần mềm Kế toán”. 

3. Chương trình: “Kế toán máy - Phần mềm kế toán”: Thực hành Phần mềm Kế toán trên bộ hồ sơ chứng từ thực tế của các DN 

đang hoạt động. 

-Thực hành kế toán thuế trên 03 phần mềm: Kế toán Việt Nam, Kế toán MiSA, thực hành Kê khai – Quyết toán thuế trên phần mềm 

Hỗ trợ Kê Khai Thuế - KTKK của Tổng Cục Thuế. 

4. Chương trình: “Nghiệp vụ Hành chính Văn phòng – Văn thư lưu trữ”: gồm các học phần: (1) Nghiệp vụ Hành chính - Văn 

phòng; (2) Nghiệp vụ Văn thư – Lưu trữ.  

5. Chương trình: “Kế toán trưởng”: Theo chương trình chuẩn và chứng chỉ của Bộ Tài chính (Chương trình liên kết đào tạo với 

trường Đại học Tài chính – Kế toán trực thuôc Bộ Tài Chính). 

6. Chương trình: “Nghiệp vụ Sư phạm”: Theo chương trình chuẩn và chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo. 

7. Chương trình: Tin học “Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin cơ bản (06 mô đun)” 

8. Chương trình: Thực hành Thiết kế đồ hoạ: gồm các học phần: (1) Illustrator (Ai); (2) Photoshop (Ps); (3) Corel Draw. 

Học viên được hỗ trợ từ 1% - 10% học phí khi đăng ký từ 1 - 10 người; (không áp dụng đối với chương trình liên kết đào tạo) 

 

 

 

 

TT 
Tên khoá học Mã số  

khóa học 

Ngày khai 

giảng 
Thời gian học 

Thời 

lượng 
Học phí (đ) 

07 
Thực hành Thiết kế đồ hoạ 
Dành cho học viên  

có đam mê về thiết kế 
TKĐH 24/11/2021 

Thứ 2,4,6 

17h3020h30 

02 

tháng 

Ưu đãi 

4.900.0000 

3.900.0000 

08 
Kế toán trưởng Doanh nghiệp 
Chứng chỉ của Bộ Tài chính do Trường 

Đại học Tài chính – Kế toán cấp 

K43/KTTDN 27/11/2021 

Học online và 

cả ngày thứ 7, 

chủ nhật 

02  

tháng 
4.000.000 

09 

Kế toán trưởng Đơn vị Nhà nước 

– Hành chính sự nghiệp 
Chứng chỉ của Bộ Tài chính do Trường 

Đại học Tài chính – Kế toán cấp 

K44/KTTHCSN 27/11/2021 

Học online và 

cả ngày thứ 7, 

chủ nhật 

02  

tháng 
4.500.000 

10 Thực hành Kế toán xây dựng KTXD 22/10/2021 
Thứ 2,4,6 

17h3020h30 

2,5 

tháng 
2.500.000 

11 
Thực hành Kế toán Thuế và Lập 

báo cáo Thuế chuyên sâu 
K10/THT 23/10/2021 

Thứ 3,5,7 

17h3019h00 

01  

tháng 
1.000.000 

12 
Kế toán tổng hợp thực hành đơn vị 

Nhà nước, Hành chính sự nghiệp 
K10/HCSN 30/10/2021 

Thứ 3,5,7 

17h3019h00 

02  

tháng 
3.000.000 

13 
Kế toán Thuế dành cho Giám Đốc 

và nhà quản lý 
KT/GĐ 23/10/2021 

Học cả ngày 

thứ 7&chủ 

nhật 

02  

tuần 
1.500.000 

14 
Hành chính Văn phòng – Văn thư  

Lưu trữ 
K51/HCVP 21/10/2021 

Thứ 3,5,7 

17h3020h00 

02  

tháng 
1.500.000 

15 

Nghiệp vụ Sư phạm cho giáo viên 

Tiểu học /THCS /THPT 
Chứng chỉ do Trường Đại học Sư phạm 

– Đại học Đà Nẵng cấp theo quy định 

của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

K25/NVSP 23/10/2021 

Học online và 

học cả ngày 

thứ 7, chủ 

nhật 

34 – 35  

tín chỉ 
200.000đ/tín chỉ 

16 

Tin học “Chuẩn kỹ năng sử dụng 

Công nghệ thông tin cơ bản” - 06 

mô đun.  
Chứng chỉ của Bộ Giáo dục & Đào tạo 

K25/THCB 22/10/2021 
Thứ 2,4,6 

17h3020h00 

1,5 

tháng 
550.000 

17 Quản lý Khách sạn – Nhà hàng K03/KSNH 30/10/2021 
Học cả ngày 

thứ 7 & CN 

02  

tháng 
3.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MỚI 

http://www.hongduc.com.vn/

