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LỜI NÓI ĐẦU 

Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Hồng Đức “Trung tâm 

Hồng Đức” là đơn vị ra đời đầu tiên và lớn nhất tại tỉnh 

Thừa Thiên Huế về đào tạo các nghiệp vụ thực hành – thực 

tế trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế - ngân hàng – 

hành chính văn phòng và các nghiệp vụ ngắn hạn. 

Nhằm giúp cho học viên lựa chọn các khóa học phù 

hợp với định hướng nghề nghiệp của mình để phục vụ tốt 

hơn cho công việc. Trung tâm Hồng Đức biên soạn tài liệu: 

“C�m nang tư vấn các khóa học” để học viên xác định đúng 

nhu cầu thật sự của mình. 

Với phương pháp đào tạo: “Cầm tay chỉ việc”, các 

chương trình đào tạo tại Hồng Đức được xây dựng theo 

hướng thực hành – thực tế. Trung tâm Hồng Đức luôn lấy 

người học làm trung tâm, bằng những chương trình đào tạo 

ngắn hạn do Trung tâm xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các 

đơn vị, doanh nghiệp và người sử dụng lao động nhằm giúp 

người học tiếp cận nhanh nhất công việc trong thực tiễn.  

Trong hơn 10 năm qua, trung tâm đã đào tạo cho 

hàng ngàn học viên khu vực miền Trung và Tây Nguyên có 

được kiến thức và kỹ năng thực tế, tiếp cận ngay với công 

việc sau khi hoàn thành các khóa học, đồng thời giúp cho 

các đơn vị, doanh nghiệp có được nhân lực mong muốn theo 

yêu cầu của mình, giảm thiểu chi phí đào tạo lại sau khi 

tuyển dụng. 
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Với hoạt động đào tạo và tư vấn của mình, Trung tâm 

Hồng Đức đã được các đơn vị, doanh nghiệp và người sử 

dụng lao động đánh giá cao hoạt động đào tạo. Bên cạnh đó 

Hồng Đức đã nhận nhiều giải thưởng cao quý, bằng khen 

của các đơn vị, tổ chức Trung ương và địa phương  như 

danh hiệu: “TỔ CHỨC GIÁO DỤC UY TÍN VIỆT 

NAM”, danh hiệu: “ TOP 100 ĐƠN VN XUẤT SẮC VIỆT 

NAM”… 

Trung tâm Hồng Đức xin chân thành cảm ơn Ban cố 

vấn, quý giáo sư, tiến sĩ, các chuyên gia, các giám đốc, kế 
toán trưởng, những bạn bè, đồng nghiệp đã luôn đồng hành, 

hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ Trung tâm Hồng Đức trong thời 

gian 10 năm qua. 

Cuốn c(m nang tư vấn tuyển sinh được tập hợp và 

biên soạn theo dạng hỏi đáp, các tình huống tư vấn tại Hồng 

Đức trong những năm vừa qua thông qua tư vấn trực tiếp, 

điện thoại, email, website, mạng xã hội… 

Nhằm khích lệ, động viên cũng như nâng cao hơn nữa 

chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của xã hội, Trung tâm 

Hồng Đức mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác và góp 

ý của những chuyên gia. Mọi góp ý xin liên hệ: 

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HỒNG ĐỨC 

ĐC: 09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

CS2: 55 Nguyễn Huệ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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ĐT: 054.38 39 123 – 38 39 959  

Hotline: 0905 20 20 21 – 0905 839 123 

Website: www.hongduc.com.vn  

Email: hongduchue@gmail.com 

 

TRUNG TÂM HỒNG ĐỨC 
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PHẦN I: GỢI Ý LỰA CHỌN KHÓA HỌC TẠI HỒNG 

ĐỨC 

Nếu các bạn băn khoăn không biết nên lựa chọn 

khóa học nào.Trung tâm Hồng Đức xin đưa ra một số gợi 

ý như sau: 

1. Nếu bạn đã học về kế toán trong các trường Đại 

học, Cao đẳng, Trung cấp, nay muốn học, để có thể tự 

thực hiện trọn vẹn các công việc về Kế toán thuế, Kế toán 

Tổng hợp của một doanh nghiệp, để dễ tìm được việc làm, 

bạn nên chọn khóa "Kế toán thực hành – Kê khai quyết 

toán Thuế - Lập Báo cáo tài chính”. Sau đó, bạn có thể lựa 

chọn tiếp khóa "Kế toán máy - Phần mềm Kế toán" (100% 

thực hành 4 phần mềm trong 1 chương trình, gồm có: Phần 

mềm Kế toán Việt Nam, Phần mềm Kế toán MISA, Phần 

mềm Kế toán FAST ONLINE, Phần mềm Hỗ trợ Kê khai 

thuế HTKK của Tổng Cục Thuế), sau khóa học Kế toán máy 

– phần mềm kế toán bạn nhận đồng thời 3 chứng chỉ: (1) 

Chứng chỉ kế toán Máy – Phần mềm Kế toán (2) Chứng chỉ 

thực hành phần mềm kế toán MISA của Công ty cổ phần 
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MISA (3) và chứng chỉ thực hành phần mềm kế toán FAST 

của Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST.  

Trong trường hợp, bạn cảm thấy chưa thật nắm vững 

về Nguyên lý Kế toán, do là quên kiến thức kế toán trong 

quá trình học ở trường hoặc do không phải chuyên ngành kế 

toán, bạn chưa nhận ra tầm quan trọng đặc biệt của học phần 

này, đối với Nghề nghiệp lâu dài của bạn, bạn nên dành thời 

gian để nghe lại khóa "Nhập môn Kế toán" tại Hồng Đức. 

2. Nếu bạn không phải học chuyên ngành kế toán – 

kiểm toán, muốn chọn nghề kế toán để lập nghiệp cho tương 

lai, bạn nên chọn các khóa học theo lần lượt sau: Khóa 1: 

"Nhập môn Kế toán" + Khóa 2: "Kế toán tổng hợp thực 

hành – Kê khai quyết toán Thuế - Lập Báo cáo tài chính”+ 

Khóa 3: "Kế toán máy - Phần mềm Kế toán". Sau 3 khóa 

học này hòa thành, bạn sẽ tự tin trong công tác kế toán và 

phát triển nghề nghiệp tương lai của mình. 

3. Nếu bạn muốn có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu 

về thuế, kê khai thuế - quyết toán thuế thành thạo, thực hành 

các tình huống sai sót và hướng xử lý trong kế toán thuế, bạn 



C�m nang tư vấn các khóa học tại Hồng Đức 

 

Web: hongduc.com.vn  – ĐT: (054) 38 39 123      Trang 6 

 

nên chọn khóa học “ Thực hành Thuế, Kế toán Thuế và 

Lập báo cáo Thuế chuyên sâu”. 

4. Nếu bạn muốn làm việc tại các ngân hàng (chuyên 

viên tín dụng ngân hàng và chuyên viên kế toán ngân hàng”, 

bạn chọn khóa: “Nghiệp vụ ngân hàng thực hành”. 

5. Nếu bạn chưa bao giờ học kế toán, nay muốn học, 

chỉ để quản lý doanh nghiệp của bạn hoặc người doanh 

nghiệp của người thân trong gia đình, bạn nên chọn khóa " 

Kế toán Thuế dành cho Giám đốc và chủ DN ”. Sau đó, bạn 

có thể lựa chọn tiếp khóa  “Đọc, kiểm tra và phân tích báo 

cáo tài chính DN ".  

6. Nếu bạn đã làm kế toán doanh nghiệp nhưng chỉ 

làm kế toán chi tiết mà chưa làm tổng hợp, nay muốn có kiến 

thức và kỹ năng đầy đủ để thực hiện công việc kế toán tổng 

hợp, bạn nên chọn "Kế toán thực hành – Kê khai quyết 

toán Thuế - Lập Báo cáo tài chính”. Sau đó, bạn có thể lựa 

chọn tiếp khóa "Kế toán máy - Phần mềm Kế toán" và khóa 

học “Thực hành Thuế, Kế toán Thuế và Lập báo cáo Thuế 

chuyên sâu”. 
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7. Nếu bạn đang làm Kế toán Thuế, Kế toán Tổng hợp 

của doanh nghiệp, nhưng lại chưa tự tin hoàn toàn, bạn có 

thể lựa chọn khóa "Hướng dẫn làm Kế toán Thuế, Kế toán 

tổng hợp trên bộ chứng từ của Học viên". Thời gian học 

tùy vào hồ sơ, chứng từ thực tế công việc. 

8. Nếu bạn cảm thấy chưa sử dụng thành thạo tin học 

văn phòng và khai thác tài nguyên internet, bạn nên lựa chọn 

khóa "Tin học trình độ A” + “Tin học trình độ B”. Chương 

trình tin học trình độ A, B được Trung tâm Hồng Đức liên 

kết với Trường Đại học Khoa học – Đại Học Huế đào tạo và 

cấp chứng chỉ, chứng chỉ tin học A, B do hiệu trưởng Trường 

Đại học Khoa học – ĐH Huế cấp theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. 

9. Nếu bạn đã học xong THPT, nay muốn thành Nghề 

Kế toán, bạn nên chọn khóa "Nhập môn Kế toán" + Khóa: 

"Kế toán thực hành – Kê khai quyết toán Thuế - Lập Báo 

cáo tài chính”+ Khóa: "Kế toán máy - Phần mềm Kế 

toán" + Khóa: “Tin học trình độ A”. 

10. Nếu bạn muốn trở thành chuyên viên hành chính 

văn phòng tại các tổ chức hoặc muốn thành thạo về nghiệp 
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vụ hành chính văn phòng, bạn nên chọn khóa:“Nghiệp vụ 

hành chính văn phòng – văn thư lưu trữ”. 

11. Nếu bạn muốn trở thành kế toán trưởng hoặc đang 

là phụ trách công tác kế toán nhưng chưa qua bồi dưỡng 

nghiệp vụ kế toán trưởng, bạn nên chọn khóa: “Kế toán 

trưởng doanh nghiệp hoặc kế toán trưởng Hành chính sự 

nghiệp” – chương trình liên kết đào tạo với Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân Hà Nội. 

12. Nếu bạn muốn trở thành giáo viên giảng dạy, bạn 

nên chọn khóa: “Nghiệp vụ sư phạm”, chương trình liên kết 

với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. 

Trên đây chỉ là một số gợi ý sơ bộ. Để có thể lựa chọn 

chính xác, bạn nên đến Hồng Đức, số 09 Trần Cao Vân, TP 

Huế để tìm hiểu cụ thể về nội dung chương trình, cách thức 

tổ chức và phương pháp giảng dạy, trao đổi với các học viên 

đã và đang học kế toán tại đây, tham dự thử các buổi học... 

Chỉ sau khi các bạn đã nhận thấy sự phù hợp của 

chương trình, phương pháp giảng dạy, cũng như cách thức tổ 

chức thực hiện và đi đến lựa chọn chính thức, Trung tâm 

Hồng Đức mới làm thủ tục đăng ký học.  



C�m nang tư vấn các khóa học tại Hồng Đức 

 

Web: hongduc.com.vn  – ĐT: (054) 38 39 123      Trang 9 

 

Nếu có bất cứ điều gì phàn nàn, về cách thức thực 

hiện, nội dung chương trình hoặc phương pháp dạy kế 

toán tại Trung tâm, học viên hãy vui lòng gọi trực tiếp cho 

đường dây nóng của Trung tâm Hồng Đức, theo số: 0905 20 

20 21  – 0905 839 123  

ĐC:  09 Trần Cao Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

Website: www.hongduc.com.vn 

Email: hongduchue@gmail.com. 

Xin cảm ơn và chúc các Bạn thành công! 
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PHẦN II: CÂU HỎI TÌNH HUỐNG TƯ VẤN 

 CÁC KHÓA HỌC TẠI HỒNG ĐỨC 

Trong những năm vừa qua, Ban tư vấn của Trung 

tâm Hồng Đức đã tư vấn trực tiếp, qua điện thoại, email… 

cho học viên của Trung tâm lựa chọn đúng khóa học mà 

học viên có nhu cầu để phục vụ cho công việc. Nay Trung 

tâm xin tập hợp lại toàn bộ câu hỏi và câu trả lời dưới 

dạng hỏi đáp giúp quý học viên tham khảo để lựa chọn 

đúng nhu cầu và định hướng nghề nghiệp của mình đáp 

ứng cho công việc được tốt hơn. 

Chương trình đào tạo chi tiết học viên vui lòng xem 

tại cuốn “C(m nang các chương trình đào tạo của Hồng 

Đức” hoặc xem tại website: www.hongduc.com.vn. 

����Câu hỏi: Chào Anh Chị! Cho em hỏi là em học chuyên 

ngành Kế toán – Kiểm toán, em muốn học các chương trình 

đào tạo thực tế về kế toán tại Hồng Đức. Vậy anh/chị tư vấn 

cho em nên học khóa học nào? 

����Trả lời: Chào bạn! Hiện nay Trung tâm có rất nhiều các 

chương trình đào tạo ngắn hạn về thực tế. Bạn nên đăng ký 2 

khóa học, đầu tiên là khóa học: “ Kế toán tổng hợp thực hành 

– Kê khai quyết toán thuế - Lập báo cáo tài chính”, khóa học 
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này sẽ giúp bạn làm kế toán từ chi tiết đến tổng hợp trên hồ 

sơ, chứng từ thực tế của các doanh ngiệp sản xuất, thương 

mại, dịch vụ, xuất nhập khNu. Khóa học này bạn sẽ có được 

kiến thức thực tế về kế toán và biết cách lập chứng từ kế 
toán, cách ghi sổ kế toán, cách lập báo cáo tài chính và kê 

khai thuế quyết toán thuế trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 

của Tổng Cục thuế, đây là phần mềm bắt buộc của cơ quan 

thuế khi khai báo thuế. 

Sau khóa học này, bạn nên học thêm khóa học: “Kế 

toán Máy – Phần mềm Kế toán”, vì bây giờ các đơn vị, 
doanh nghiệp đã đưa phần mềm kế toán vào sử dụng khá 

nhiều, nên kế toán phải thành thạo về phần mềm kế toán. 

Hiện nay, trong chương trình Kế toán Máy – Phần mềm Kế 

toán, Trung tâm Hồng Đức đang đào tạo 4 phần mềm: Phần 

mềm Kế toán Việt Nam – KTVN; Phần mềm Kế toán MISA, 

Phần mềm Kế toán FAST và phần mềm Hỗ trợ Kê khai thuế 

HTKK của Tổng Cục Thuế. Đây là những phần mềm thông 

dụng trên thị trường và được các doanh nghiệp dùng nhiều 

nhất. 

Trong chương trình kế toán máy, ngoài chứng chỉ kế 

toán máy – phần mềm kế toán của Trung tâm Hồng Đức, bạn 

được nhận thêm 2 chứng chỉ của Công ty cổ phần MISA và 

Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST nữa bạn ạ. 
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����Câu hỏi: Ở trường em đã học phần mềm kế toán MISA 

rồi, vậy có nên học thêm kế toán máy  - phần mềm kế toán ở 

Hồng Đức không anh chị ạ? 

����Trả lời: Hiện nay các Trường Đại học/Cao đẳng chỉ đào 

tạo 1 phần mềm kế toán thôi bạn ạ, mà các doanh nghiệp khi 

tuyển dụng kế toán cần người biết sử dụng nhiều phần mềm 

kế toán. Vì vậy, khi bạn biết sử dụng nhiều phần mềm kế 

toán sẽ lợi thế cho bạn trong tuyển dụng kế toán cũng như sẽ 
giúp ích nhiều cho bạn về công việc sau này. Do đó, bạn nên 

học kế toán máy – Phần mềm Kế toán là tốt hơn bạn à. Theo 

kinh nghiệm tuyển dụng kế toán của Hồng Đức, nhà tuyển 

dụng thường đặt câu hỏi bạn biết sử dụng bao nhiêu phần 

mềm? Gồm những phần mềm kế toán nào? 

����Câu hỏi: Chào anh/chị! Em muốn học chương trình Kế 

toán Máy – Phần mềm Kế toán, vậy nhờ anh/chị tư vấn cho 

em về khóa học này? 

����Trả lời: Chào bạn! Cho mình hỏi thêm bạn đã học Trường 

nào và học chuyên ngành gì? năm thứ mấy? 

- Dạ, em học Trường Đại học Kinh tế Huế năm thứ 3 

chuyên ngành quản trị kinh doanh ạ. 

- Vậy em đã nắm vững về nguyên lý kế toán chưa? Em 

đã định khoản nghiệp vụ vững chưa?  

- Dạ, em có học về môn nguyên lý kế toán, nhưng giờ 

em đã quên hết rồi ạ? 
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- Vậy em nên học nhập môn kế toán để trang bị phần lý 

thuyết về kế toán, sau đó bạn tham gia khóa học: “Kế 

toán tổng hợp thực hành – kê khai quyết toán thuế”; 

tiếp theo bạn mới tham gia học khóa kế toán máy – 

phần mềm kế toán khi đó mới vững vàng được trong 

nghề nghiệp được bạn ạ. 

����Câu hỏi: chào anh/chị! Em học Trường Đại học Nông 

Lâm nhưng em sợ khó xin được việc trong chuyên ngành em 

học, em được biết Trung tâm Hồng Đức có nhiều chương 

trình đào tạo ngắn hạn, vậy nhờ anh/chị tư vấn cho em 1 

khóa học ạ? 

����Trả lời: Chào bạn! Nếu bạn muốn học về nghề toán thì 

trước tiên bạn học “nhập môn kế toán” để trang bị phần 

nguyên lý về kế toán, sau đó bạn học khóa “kế toán tổng hợp 

thực hành – kê khai quyết toán thuế” để trang bị làm kế toán 

trên sổ sách, chứng từ thực tế; tiếp theo bạn tham gia học 

khóa “kế toán máy – phần mềm kế toán” để trang bị kỹ năng 

làm kế toán trên phần mềm. Vậy, để làm được kế toán thì ít 

nhất bạn tham gia 3 khóa học ở trên. Ngoài ra, nếu muốn 

chuyên sâu về thuế bạn chọn khóa học “thực hành về thuế - 
kế toán thuế chuyên sâu”; hoặc muốn có kỹ năng làm kế toán 

trên Excel thì bạn tham gia khóa học “thực hành kế toán trên 

Excel”. 

 Trường hợp bạn muốn làm bộ phận hoặc phòng hành 

chính – nhân sự thì bạn nên học 2 khóa học: (1) “Nghiệp vụ 
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Hành chính Văn phòng – Văn thư lưu trữ” và khóa thứ hai 

(2) “Thực hành Tổ chức công tác văn phòng và soạn thảo 

văn bản”. 

 Trường hợp bạn muốn làm việc tại Ngân hàng, các tổ 

chức tín dụng thì bạn chọn khóa học “Nghiệp vụ Ngân hàng 

thực hành”. 

Trường hợp bạn muốn trang bị kỹ năng về tin học văn 

phòng để phục vụ công việc sau này thì bạn có thể trang bị 
khóa đào tạo “tin học trình độ A, B”; chương trình này Trung 

tâm Hồng Đức liên kết với Trường Đại học Khoa học – ĐH 

Huế đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, chứng chỉ có tem của Bộ GDĐT. 

 Ghi chú: Nếu học viên đến từ Đại học Nông Lâm gồm 

các nhóm ngành: Công nghệ kỹ thuật, công nghệ chế biến và 

bảo quản, quản lý tài nguyên và môi trường, Trồng trọt, 

Chăn nuôi – thú y, Thủy sản, Lâm nghiệp, Phát triển nông 

thôn,… thì tùy theo định hướng nghề nghiệp trong tương lai, 

học viên lựa chọn các khóa đào tạo ngắn hạn phù hợp với 

mình tại Hồng Đức để phục vụ công việc sau này. 

����Câu hỏi:Chào anh chị! Em học Trường Đại học Ngoại 
Ngữ nhưng em sợ khó xin được việc trong chuyên ngành em 

học, em được biết Trung tâm Hồng Đức có nhiều chương 

trình đào tạo ngắn hạn, vậy nhờ anh chị tư vấn cho em 1 

khóa học ạ? 
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����Trả lời: Chào bạn! Nếu bạn muốn học về nghề toán thì 

trước tiên bạn học “nhập môn kế toán” để trang bị phần 

nguyên lý về kế toán, sau đó bạn học khóa “kế toán tổng hợp 

thực hành – kê khai quyết toán thuế” để trang bị làm kế toán 

trên sổ sách, chứng từ thực tế; tiếp theo bạn tham gia học 

khóa “kế toán máy – phần mềm kế toán” để trang bị kỹ năng 

làm kế toán trên phần mềm. Vậy, để làm được kế toán thì ít 

nhất bạn tham gia 3 khóa học ở trên. Ngoài ra, nếu muốn 

chuyên sâu về thuế bạn chọn khóa học “thực hành về thuế - 
kế toán thuế chuyên sâu”; hoặc muốn có kỹ năng làm kế toán 

trên Excel thì bạn tham gia khóa học “thực hành kế toán trên 

Excel”. 

 Trường hợp bạn muốn làm bộ phận hoặc phòng hành 

chính – nhân sự thì bạn nên học 2 khóa học: (1) “Nghiệp vụ 

Hành chính Văn phòng – Văn thư lưu trữ” và khóa thứ hai 

(2) “Thực hành Tổ chức công tác văn phòng và soạn thảo 

văn bản”. 

 Trường hợp bạn muốn làm việc tại Ngân hàng, các tổ 

chức tín dụng thì bạn chọn khóa học “Nghiệp vụ Ngân hàng 

thực hành”. 

Trường hợp bạn muốn trang bị kỹ năng về tin học văn 

phòng để phục vụ công việc sau này thì bạn có thể trang bị 
khóa đào tạo “tin học trình độ A, B”; chương trình này Trung 

tâm Hồng Đức liên kết với Trường Đại học Khoa học – ĐH 
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Huế đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, chứng chỉ có tem của Bộ GDĐT. 

 Ghi chú: Nếu học viên đến từ Đại học Ngoại Ngữ gồm 

các ngành:Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, Sư 

phạm Tiếng Trung Quốc, Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh, Nga, 

Pháp, Trung Quốc, Nhật, Quốc tế học,… thì tùy theo định 

hướng nghề nghiệp trong tương lai, học viên lựa chọn các 

khóa đào tạo ngắn hạn phù hợp với mình tại Hồng Đức để 

phục vụ công việc sau này. 

����Câu hỏi:Chào anh/chị! Em học Trường Đại học Luật và 

bạn em đang học Khoa du lịch – Đại học Huế, nhưng em 

muốn học 1 khóa học ngắn hạn tại Hồng Đức, vậy nhờ 

anh/chị tư vấn cho em 1 khóa học ạ? 

����Trả lời: Chào bạn! Nếu bạn muốn học về nghề toán thì 

trước tiên bạn học “nhập môn kế toán” để trang bị phần 

nguyên lý về kế toán, sau đó bạn học khóa “kế toán tổng hợp 

thực hành – kê khai quyết toán thuế” để trang bị làm kế toán 

trên sổ sách, chứng từ thực tế; tiếp theo bạn tham gia học 

khóa “kế toán máy – phần mềm kế toán” để trang bị kỹ năng 

làm kế toán trên phần mềm. Vậy, để làm được kế toán thì ít 

nhất bạn tham gia 3 khóa học ở trên. Ngoài ra, nếu muốn 

chuyên sâu về thuế bạn chọn khóa học “thực hành về thuế - 
kế toán thuế chuyên sâu”; hoặc muốn có kỹ năng làm kế toán 

trên Excel thì bạn tham gia khóa học “thực hành kế toán trên 

Excel”. 
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 Trường hợp bạn muốn làm bộ phận hoặc phòng hành 

chính – nhân sự thì bạn nên học 2 khóa học: (1) “Nghiệp vụ 

Hành chính Văn phòng – Văn thư lưu trữ” và khóa thứ hai 

(2) “Thực hành Tổ chức công tác văn phòng và soạn thảo 

văn bản”. 

 Trường hợp bạn muốn làm việc tại Ngân hàng, các tổ 

chức tín dụng thì bạn chọn khóa học “Nghiệp vụ Ngân hàng 

thực hành”. 

Trường hợp bạn muốn trang bị kỹ năng về tin học văn 

phòng để phục vụ công việc sau này thì bạn có thể trang bị 
khóa đào tạo “tin học trình độ A, B”; chương trình này Trung 

tâm Hồng Đức liên kết với Trường Đại học Khoa học – ĐH 

Huế đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, chứng chỉ có tem của Bộ GDĐT. 

 Ghi chú: Nếu học viên đến từ Trường Đại học Luật 

gồm các ngành:Luật, Luật Kinh tế hoặc Khoa Du lịch ngành 

Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 

Kinh tế ,… thì tùy theo định hướng nghề nghiệp trong tương 

lai, học viên lựa chọn các khóa đào tạo ngắn hạn phù hợp 

với mình tại Hồng Đức để phục vụ công việc sau này. 

����Câu hỏi: Chào anh/chị! Em học Trường Đại học Kinh tế 

không phải chuyên ngành kế toán – kế toán, em được biết 

ngành kế toán bữa nay là dễ tìm việc và “hot” hiện nay. Vậy 

nhờ anh chị tư vấn cho em về khóa học kế toán tại Hồng Đức 

ạ. 
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����Trả lời: Chào bạn! Trong quá trình đào tạo thuộc khối 

ngành kinh tế bạn có học môn học lý thuyết kế toán hoặc 

nguyên lý kế toán. Tuy nhiên, nếu bạn đã vững trong định 

khoản và lý thuyết kế toán thì bạn không cần học “nhập môn 

kế toán”, còn nếu em chưa vững về định khoản kế toán thì 

bạn nên trang bị khóa học nhập môn kế toán tại Hồng Đức, 

khóa học này se giúp em hệ thống hóa lại kiến thức nền tảng 

về kế toán bạn ạ. 

 Sau đó bạn tham gia khóa học “kế toán tổng hợp thực 

hành – kê khai quyết toán thuế” để trang bị làm kế toán trên 

sổ sách, chứng từ thực tế; tiếp theo bạn tham gia học khóa 

“kế toán máy – phần mềm kế toán” để trang bị kỹ năng làm 

kế toán trên phần mềm. Vậy, để làm được kế toán thì ít nhất 
bạn tham gia 3 khóa học ở trên. Ngoài ra, nếu muốn chuyên 

sâu về thuế bạn chọn khóa học “thực hành về thuế - kế toán 

thuế chuyên sâu”; hoặc muốn có kỹ năng làm kế toán trên 

Excel thì bạn tham gia khóa học “thực hành kế toán trên 

Excel”. 

Ghi chú: Trung tâm Hồng Đức khuyến cáo học viên khối 

ngành kinh tế không phải chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán 

thì nên học chương trình Nhập môn Kế toán tại Hồng Đức 

trước khi tham gia các khóa học kế toán khác để cho nghề 

nghiệp sau này được vững vàng hơn, gồm các ngành: Kinh 

tế (kinh tế tài nguyên môi trường, kế hoạch – đầu tư, kinh tế 

chính trị), kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp, 

quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại, Marketing, 
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Quản trị nhân lực, Tài chính – ngân hàng, Hệ thống thông 

tin quản lý…  

����Câu hỏi: Chào anh chị! Em là sinh viên Trường Đại học 

Kinh tế chuyên ngành kế toán – kiểm toán. Em muốn học kế 

toán trưởng, vậy nhờ anh chị tư vấn cho em khóa học kế toán 

trưởng và điều kiện để được học kế toán trưởng? 

����Trả lời: Chào bạn! Theo quy định của Luật Kế toán là 

muốn bổ nhiệm kế toán trưởng thì trong các điều kiện là phải 
có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng theo quy định của Bộ 

Tài chính. Theo quy định của Bộ Tài chính, bạn muốn học 

chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng là sau 2 năm từ ngày tốt 

nghiệp đại học và sau 3 năm từ ngày tốt nghiệp trung cấp, 

cao đẳng phải là chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính 

– ngân hàng bạn mới đủ điều kiện tham gia khóa học bồi 

dưỡng kế toán trưởng. Vậy nếu bạn học đại học kinh tế phải 
ít nhất sau 2 năm kể từ ngày được cấp bằng ĐH mới đủ điều 

kiện như trên bạn ạ. Chúc bạn thành công! 

Hiện nay chương trình bồi dưỡng kế toán trưởng được 

Trung tâm Hồng Đức liên kết với Trường Đại học Kinh tế 
Quốc Dân Hà Nội đào tạo và cấp chứng chỉ theo quy định 

của Bộ Tài Chính, riêng chứng chỉ kế toán trưởng theo quy 

định của Bộ Tài chính thì có giá trị trong thời hạn 5 năm kể 
từ ngày cấp chứng chỉ nếu trong 5 năm đó bạn không được 

bổ nhiệm kế toán trưởng, còn nếu trong thời gian 5 năm bạn 
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được bổ nhiệm kế toán trưởng thì chứng chỉ vẫn có giá trị 
suốt thời gian làm kế toán trưởng. 

����Câu hỏi:Chào anh/chị! Em mới xin vào làm việc cho 1 

doanh nghiệp và Giám đốc giao em phụ trách công tác kế 
toán thuế và kê khai, quyết toán thuế tại Công ty, nhưng em 

không biết làm làm như thế nào và em rất sợ làm sai thì cơ 

quan thuế phạt nữa. Vậy nhờ anh chị tư vấn cho em về khóa 

học này. 

����Trả lời: Trước tiên, chúc mừng bạn đã được Giám đốc 

Công ty giao việc cho bạn đúng chuyên ngành đã học. Hiện 

nay, Trung tâm Hồng Đức có 2 chương trình để bạn tham gia 

nhằm phục vụ cho công việc kế toán thuế và kê khai, quyết 
toán thuế là (1) Thực hành Thuế, Kế toán Thuế và Lập báo 

cáo Thuế chuyên sâu, (2) Các tình huống sai sót thường gặp 

trong Kế toán Thuế, Kê khai quyết toán Thuế. 

Đối với chương trình đào tạo “Thực hành Thuế, Kế 
toán Thuế và Lập báo cáo Thuế chuyên sâu” bạn sẽ được 

trang bị các chính sách thuế và các văn bản về thuế mới nhất 
hiện nay như thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu 

nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên, thuế 

môn bài… Bên cạnh đó, chương trình sẽ được thực hành kê 

khai, lập các báo cáo thuế, quyết toán thuế trên phần mềm 

Hỗ trợ Kê khai thuế HTKK của Tổng Cục thuế, đây là phần 

mềm bắt buộc của cơ quan thuế khi lập các báo cáo thuế. 
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Đối với chương trình đào tạo “Các tình huống sai sót 

thường gặp trong Kế toán Thuế, Kê khai quyết toán Thuế” 

bạn được trang bị các tình huống thường gặp trên thực tế và 

giải pháp xử lý tình huống đó. Những tình huống này được 

các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán thuế của Hồng Đức tập 

hợp, phân loại và chia sẻ trực tiếp cho học viên khi tham gia 

khóa học này mới mục tiêu giúp cho học viên hạn chế thấp 

nhất các sai sót trong kế toán thuế, giảm thiểu các rủi ro về 

thuế, tránh được các sai phạm và xử phạt của cơ quan thuế 
trong nghề nghiệp kế toán. 

����Câu hỏi: Em xin chào anh chị! Em học Trường Đại học 

Kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh cũng gần ra 

trường, em dự định sau này ra trường em xin kế toán tại các 

đơn vị hành chính sự nghiệp như trường học hoặc bệnh 

viện… Vậy nhờ anh chị tư vấn cho em khóa học nào để em 

phục vụ công việc sau này ạ. 

����Trả lời: Chào bạn! Trước tiên xin chúc mừng bạn đã có 

được định hướng tương lai nghề nghiệp cho mình. Vì bạn 

học không phải chuyên ngành kế toán – kiểm toán nên trước 

tiên bạn chọn khóa học “Nhập môn Kế toán” để trang bị 
phần nguyên lý của kế toán trước, sau đó bạn tiếp tục tham 

gia khóa học “ Thực hành Kế toán tổng hợp đơn vị Nhà 

nước, Hành chính sự nghiệp”. Trong chương trình này sẽ 

giúp bạn thực hành công tác kế toán từ chi tiết đến tổng hợp 

đối với đơn vị hành chính sự nghiệp như Trường học, Bệnh 

viện … Chương trình học chi tiết bạn có thể xem tại website: 
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www.hongduc.com.vn hoặc cNm nang các chương trình đào 

tạo bạn ạ. Chúc bạn thành công! 

����Câu hỏi: Chào anh chị! Em học học Trường Đại học Kinh 

tế ngành tài chính – ngân hàng, em ra trường được 1 năm và 

em có kế hoạch xin vào làm việc tại ngân hàng thương mại. 
Vậy nhờ anh chị tư vấn cho em 1 khóa học về ngân hàng ạ. 
Em xin cảm ơn! 

����Trả lời: Chào bạn! Để giúp bạn có điều kiện vào làm việc 

tại ngân hàng, bạn đăng ký khóa học “ Nghiệp vụ ngân hàng 

thực hành”, chương trình này bạn được học về tín dụng ngân 

hàng và kế toán ngân hàng. Giảng viên giảng dạy chương 

trình này là Ban giám đốc, Trưởng phó phòng của các ngân 

hàng có uy tín trên địa bàn TP Huế, trong chương trình giảng 

viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong nghề nghiệp ngân hàng, 

đồng thời giúp cho học viên nắm được nghiệp vụ cụ thể 
trong công việc, giải pháp xử lý công việc trong tín dụng 

ngân hàng cũng như trong kế toán ngân hàng. Chúc bạn 

thành công! 

����Câu hỏi: Chào anh chị! Em mới vừa học xong khóa đào 

tạo: “ kế toán tổng hợp thực hành – kê khai quyết toán thuế - 
lập báo cáo tài chính”, vậy em muốn đăng ký khóa học “kế 

toán máy – phần mềm kế toán” thì trung tâm có ưu đãi gì 

không? 

����Trả lời: Chào bạn! Chương trình đào tạo kế toán máy – 

phần mềm kế toán hiện nay tại Trung tâm Hồng Đức đang 
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đào tạo 4 phần mềm gồm có: (1) Phần mềm Kế toán Việt 
Nam- KTVN, (2) Phần mềm Kế toán MISA, (3) Phần mềm 

Kế toán FAST ONLINE, (4) Kết xuất dữ liệu sang phần 

mềm Hỗ trợ Kê khai thuế - HTKK. 

 Nếu bạn là học viên cũ của Trung tâm thì bạn được 

phiếu ưu đãi học phí từ 50.000 đ đến 100.000 đ, ngoài ra bạn 

có thể đăng ký nhóm từ 5 người thì được giảm 5% học phí, 

từ 10 người trở lên bạn được giảm 10% học phí. Ngoài 

chương trình “kế toán máy – phần mềm kế toán”, thì bạn 

đăng ký khóa học nào tại trung tâm cũng được hỗ trợ học phí 

tương tự. Chúc bạn thành công! 

����Câu hỏi: Chào anh chị! Em muốn xin làm việc về hành 

chính văn phòng, vậy nhờ anh chị tư vấn giúp em về các 

khóa học này ạ. 

����Trả lời: Chào bạn! Hiện nay Trung tâm Hồng Đức đang 

có 2 chương trình đào tạo về khóa học này, đó là (1) Nghiệp 

vụ hành chính văn phòng – văn thư lưu trữ và (2) Chương 

trình Thực hành Tổ chức công tác văn phòng và soạn thảo 

văn bản, trước tiên bạn nên đăng ký chương trình (1) Nghiệp 

vụ hành chính văn phòng – văn thư lưu trữ để nắm về các nội 

dung Nghiệp vụ Văn phòng (Quản trị văn phòng, Văn hoá 

công sở, Quản trị nhân lực văn phòng); Nghiệp vụ Hành 

chính (gồm các nội dung: Thu thập và xử lý thông tin, tham 

mưu và thuyết trình); Nghiệp vụ văn thư – lưu trữ (Soạn thảo 

và ban hành văn bản, quản lý văn bản và con dấu, lập hồ sơ 
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công việc, Tổ chức quản lý công tác lưu trữ trong các cơ 

quan, soạn thảo văn bản trên máy).  

 Sau chương trình (1) bạn nên chọn chương trình nâng 

cao và kỹ thuật về thực hành cũng như kỹ năng trong hành 

chính – văn phòng bạn đăng ký học tiếp khóa thứ (2) Thực 

hành Tổ chức công tác văn phòng và soạn thảo văn bản. 

Cả 2 chương trình này học viên học chuyên ngành gì 

hoặc trường nào cũng sẽ tham dự học được bạn ạ. Chúc bạn 

thành công! 

����Câu hỏi: Chào anh chị! Em đang là sinh viên và muốn 

học về tin học văn phòng để phục vụ cho công việc sau khi 

ra trường cũng như có chứng chỉ để bổ sung vào hồ sơ xin 

việc. Vậy nhờ anh chị tư vấn cho em về các khóa học trên. 

����Trả lời: Chào bạn! Hiện nay Trung tâm Hồng Đức đang 

liên kết với Trường Đại học Khoa học – Đại Học Huế để đào 

tạo và cấp chứng chỉ tin học trình độ A và trình độ B.  

Đối với chương trình tin học trình độ A bạn sẽ học về 
Windows, Word, Excel, Email và Internet…chương trình 

học 100% thực hành trên máy tính kết hợp giữa lý thuyết và 

thực hành toàn bộ trên máy tính. 

Đối với chương trình tin học trình độ B bạn sẽ học về 

Power Point, Access, Mạng máy tính: các khái niệm cơ bản, 

khai thác và sử dụng Internet với e mail và web …chương 



C�m nang tư vấn các khóa học tại Hồng Đức 

 

Web: hongduc.com.vn  – ĐT: (054) 38 39 123      Trang 25 

 

trình học 100% thực hành trên máy tính kết hợp giữa lý 

thuyết và thực hành toàn bộ trên máy tính. 

Sau khóa học, bạn tham gia thi kết thúc khóa học và 

được cấp chứng chỉ tin học ứng dụng do hiệu trưởng Trường 

Đại học Khoa học – Đại học Huế cấp, có tem của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và có giá trị vĩnh viễn trên toàn quốc. 

����Câu hỏi: Chào anh chị! Tôi đã thành lập doanh nghiệp 

được 3 năm với chức danh của tôi hiện nay là giám đốc. Nay 

tôi muốn học 1 khóa học để kiểm tra công tác kế toán tại 

doanh nghiệp tôi, nhờ anh chị tư vấn cho tôi khóa học này. 

����Trả lời: Trước tiên xin cảm ơn anh đã quan tâm về các 

khóa đào tạo ngắn hạn tại Hồng Đức để phục vụ cho công tác 

quản lý điều hành doanh nghiệp mình.  

Hiện nay, Trung tâm Hồng Đức đang có các khóa học 

đào tạo cho Giám đốc, nhà quản lý doanh nghiệp về kế toán 

đó là khóa học: “ Kế toán – Thuế dành cho Giám đốc và chủ 

doanh nghiệp”. Đến với chương trình đào tạo này, anh được 

trang bị kiến thức trong công tác quản lý kế toán thuế tại 
doanh nghiệp mình để hạn chế thấp nhất các rủi ro trong kế 
toán thuế. 

Ngoài ra, anh có thể đăng ký thêm khóa học “Đọc, 

kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính DN” để đọc và kiểm 

tra được tính hợp lý của báo cáo tài chính, đồng thời phân 

tích được tình hình tài chính và nắm được “sức khỏe” của 

doanh nghiệp mình như thế nào để điều hành được tốt hơn.  
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Về nội dung chi tiết anh xem trong CNm nang các 

chương trình đào tạo hoặc xem chi tiết tại website: 

www.hongduc.com.vn. Chúc anh mạnh khỏe và luôn gặt hái 

nhiều thành công trong doanh nghiệp mình. 

���� Câu hỏi: Chào anh chị: Em muốn tham gia các 

khóa học tại Hồng Đức, tuy nhiên hiện nay em đang học tín 

chỉ tại Trường và lịch học tín chỉ không cố định. Vậy trong 

trường hợp em bận học ở Trường em có chuyển sang khóa 

học khác được không? 

����Trả lời: Chào bạn! Hiện nay các khóa học tại Hồng 

Đức được khai giảng liên tục, bình quân 1 tháng khai giảng 

từ 3 đến 6 lớp, vì vậy bạn được chuyển sang khóa học khác. 

Bạn có thể chuyển sang lớp đang học nghiệp vụ của bạn hoặc 

có thể học lại từ đầu của khóa mới, tuy nhiên không tối đa 3 

tháng bạn ạ. Để chuyển khóa, bạn đến trực tiếp tại văn phòng 

hoặc qua điện thoại, email để đăng ký chuyển khóa học và 

Trung tâm sẽ không thu học phí/lệ phí gì hết. Trường hợp 

bạn muốn mua lại mua lại hồ sơ, tài liệu học tập thì bạn chỉ 
nộp tiền tài liệu thôi bạn ạ. 

 

 


