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NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN 

Khóa học “Nguyên lý kế toán” do Trung tâm đào tạo thực hành Bluesofts thiết kế và thực 

hiện dựa trên cơ sở nhu cầu thực tế được dành cho những bạn mới bắt đầu tiếp cận với ngành 

nghề Kế Toán. Với phương pháp giảng dạy và thực hành đơn giản, dễ hiểu cùng với 8 chuyên 

đề đào tạo chuyên sâu, khi hoàn thành xong khóa học, học viên sẽ có đủ tự tin với lượng kiến 

thức cơ bản về chuyên ngành và nhận thấy sự khác biệt so với các cách giảng dạy thông 

thường. Đồng thời với đội ngũ giáo viên tận tình, có khả năng sư phạm cao, có kinh nghiệm 

làm kế toán trưởng của nhiều công ty, chắc chắn kiến thức mà các bạn học được không chỉ còn 

là trên sách vở mà còn là những kiến thức thực tế phục vụ cho công việc của các bạn sau này.  

   Đây cũng là điều kiện cần để bạn bước ngay vào khoá học "Thực hành Kế toán thuế, Kế toán 

Tổng hợp" (đối với các bạn muốn làm nghề kế toán), hoặc bước vào khoá học "Kiểm tra & 

Phân tích Báo cáo Tài chính" (đối với các bạn đã, đang hoặc sẽ là giám đốc doanh nghiệp). 

 Tên lớp học “Nguyên lý kế toán” với các nội dung như sau: 

Chuyên đề 1: Tài sản và nguồn hình thành lên tài sản; tài khoản phản ánh. 

Chuyên đề 2. Doanh thu và chi phí; tài khoản phản ánh. 

Chuyên đề 3: Cách hạch toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán 

thuế GTGT, bản chất và cách tính thuế. 

Chuyên đề 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích BHXH, BHYT,… theo lương. 

Chuyên đề 5: Kế toán tài sản cố định, các phương pháp khấu hao tài sản cố định  

Chuyên đề 6: Kế toán công cụ dụng cụ, phương pháp phân bổ chi phí trả trước. 

Chuyên đề 7: Cách hạch toán kế toán với doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản 

xuất, dịch vụ… Các tính giá thành sản phẩm, Các phương pháp tính giá vốn hàng bán. 

Chuyên đề 8: Xác định kết quả kinh doanh, phán ánh kế toán với doanh nghiệp lỗ, lãi.  
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       + Khai giảng, ngày 14/11/2014. Có lớp sáng, chiều, tối. Học liên tục, trừ tối thứ 7 và Chủ 

nhật. 

       + Thời gian học: 8 buổi, thời lượng mỗi buổi là 2 tiếng 15 phút.  

       + Phòng học tại phòng đào tạo Công ty Cổ phần BLUESOFTS. 

+ Địa chỉ Phòng 1012 CT1A-DN2 Đường Hàm Nghi, KĐT Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội  

+ Học phí 1.2 triệu đồng (Bao gồm tài liệu học). Ưu đãi giảm 10% cho các bạn sinh viên, 

giảm tiếp 5% khi đăng ký khóa học một nhóm từ 3 người trở lên 

+ Học viên được phép theo học lại khóa sau miễn phí nếu vắng mặt một số chuyên đề của 

khóa đã đăng ký. 

Các Bạn có thể tới tham dự thử lớp “Nguyên lý kế toán”, vào bất kỳ lúc nào, trước khi 

quyết định học chính thức. Sau khi đã vào học chính thức 01 buổi, nếu không muốn học tiếp, 

Các Bạn có quyền nhận lại ngay 100% số học phí đã nộp. 

ĐĂNG KÝ THAM GIA 

+ Đăng ký tham gia lớp học vào mail: sales@bluesofts.net  theo cấu trúc thông tin dưới 

đây: 

+ Họ và Tên: 

+ Email: 

+ Số điện thoại: 

+ Có thể tham gia vào các buổi nào trong tuần (từ T2-CN): 

Các học viên có thể chuyển khoản hoặc đóng tiền trực tiếp tại văn phòng Công ty Cổ phần 

BLUESOFTS – 118B, nhà A10, khu tt Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Tài khoản ngân hàng: 

NGÂN HÀNG VIETINBANK - CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Chủ TK: Nguyễn Duy Tuân           

       Số TK: 711A02051743 
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