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1. Triệu cơ hội khởi đầu với
văn bằng toàn cầu ACCA
1.1. Giới thiệu về ACCA?
Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc ACCA (The Association of Chartered
Certified Accountants) được thành lập từ năm 1904, là tổ chức uy tín với lịch
sử hàng trăm năm phát triển. Giá trị của văn bằng ACCA được công nhận
rộng rãi trên toàn cầu, mang đến cho giới chuyên môn tài chính, kế toán, kiểm
toán một chương trình chuyên nghiệp. Hiện nay ACCA là Hiệp hội nghề

nghiệp có sự phát triển nhanh nhất thế giới.

Mạng lưới rộng khắp thế giới

219,000+

527,000+

116 năm

Hội viên

Học viên

Cải tiến

Văn bằng nghề
nghiệp quốc tế
ACCA – 181
quốc gia
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1. Triệu cơ hội khởi đầu với
văn bằng toàn cầu ACCA
1.2. Vì sao lựa chọn văn bằng ACCA?

Làm mọi lĩnh vực, ở mọi nơi – ACCA được công

nhận là hiệp hội tài chính kế toán vang danh thế
giới. ACCA là mạng lưới toàn cầu với hơn 7.300
doanh nghiệp đối tác và được các đối tác doanh
nghiệp tin tưởng tuyển dụng các hội viên, học viên
ACCA.
Bạn sẽ khám phá ra một thế giới với nhiều cơ
hội! Học tại Việt Nam và nhận bằng cử nhân
danh giá của đại học tại Anh Quốc, theo đuổi
bằng thạc sỹ của các trường đại học danh tiếng
thế giới và Văn bằng hành nghề kế toán, kiểm
toán, tài chính chuyên nghiệp giá trị toàn cầu!

Với các hình thức học tập linh hoạt ở mức độ cao
nhất từ tự học, học tại trung tâm, học trực tuyến,

ACCA là con đường nhanh nhất để đến với ngành
tài chính kế toán chuyên nghiệp, giúp bạn trở
thành các chuyên gia tài chính kế toán tương lai.

Hãy tạo nên câu chuyện thành công của chính bạn!
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1. Triệu cơ hội khởi đầu với
văn bằng toàn cầu ACCA
1.3 Lộ trình chinh phục ACCA dành cho các bạn mới tốt nghiệp THPT

36 tháng kinh nghiệm
+
Học phần
Đạo đức & Kỹ năng
Chuyên nghiệp

Thạc sĩ Kế
toán, UOL

Cấp độ Chiến lược
Chuyên nghiệp
(4 môn)

Cử nhân Kế
toán Ứng
dụng, OBU

Cấp độ Kỹ năng
Ứng dụng
(6 môn)

Chứng chỉ nâng
cao về Kế toán và
Kinh doanh

Cấp độ Nền tảng
Kế toán FIA
(7 môn)

Chứng chỉ về Kế
toán và Kinh doanh

Tốt nghiệp THPT

Lộ trình chính

Chứng chỉ/ Bằng cấp
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1. Triệu cơ hội khởi đầu với
văn bằng toàn cầu ACCA
1.3 Lộ trình chinh phục ACCA dành cho các bạn Sinh viên đại học

36 tháng kinh nghiệm
+
Học phần
Đạo đức & Kỹ năng
Chuyên nghiệp

Thạc sĩ Kế
toán, UOL

Cấp độ Chiến lược
Chuyên nghiệp
(4 môn)

Cử nhân Kế
toán Ứng
dụng, OBU

Cấp độ Cơ bản –
Kỹ năng
Ứng dụng
(6 môn)

Chứng chỉ nâng
cao về Kế toán và
Kinh doanh

Cấp độ Cơ bản Kiến thúc Ứng dụng
(3 môn)

Chứng chỉ về Kế
toán và Kinh doanh

Sinh viên năm thứ 1
Đại học

Lộ trình chính

Chứng chỉ/ Bằng cấp
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2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.1 Khởi động – Nền tảng kế toán FIA (Foundation in Accountancy)
FIA là chương trình Nền tảng kế toán được ACCA giới thiệu năm 2011 nhằm
giúp học viên bước đầu khởi động tốt nhất trên con đường chinh phục văn
bằng ACCA để đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của nhà tuyển dụng trong lĩnh
vực kế toán, tài chính và kiểm toán. Chương trình học FIA cung cấp cho học
viên kỹ năng để thực hiện các nghiệp vụ kế toán theo chuẩn mực và trình độ
kế toán viên quốc tế.
Ghi nhận các nghiệp vụ tài chín (FA1)

Thời gian hoàn thành cấp độ FIA: 1 - 1.5 năm

Thông tin dành cho quản lý (MA1)

Quản lý hồ sơ tài chính (FA2)
Quản lý chi phí và tài chính (MA2)

Kinh doanh và Công nghệ (FBT)

Chứng chỉ về
Kế toán và
Kinh doanh

Kế toán quản trị (FMA)
Kế toán tài chính (FFA)

Học phần Đạo đức nghề nghiệp cơ
bản: Hiểu được ý nghĩa của tính chuyên
nghiệp và đạo đức nghề nghiệp

Hoàn tất 2 trong 3 môn
1. Nền tảng về Kiểm toán (FAU)
2. Nền tảng về Quản trị Tài chính (FFM)
3. Nền tảng về Thuế (FTX)
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Chứng chỉ
Chuyên viên Kế
toán chuẩn quốc
tế CAT

2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.2. Tăng tốc - Cấp độ cơ bản

Ở cấp độ Cơ bản, bạn sẽ được học các kỹ năng kế toán quản trị và tài chính
cơ bản, đồng thời được cung cấp nguồn kiến thức rộng lớn và thực tiiễn về
thế giới tài chính. Cấp độ Cơ bản sẽ gồm 6 môn bắt buộc:

Thời gian hoàn thành: 1 - 2 năm

Cấp độ Nền tảng kế toán FIA

Luật Doanh nghiệp và Kinh doanh

Lập báo cáo tài chính

Quản lý hiệu quả kinh doanh

Thuế

Kiểm toán và dịch vụ kiểm toán

Quản trị Tài chính

Học phần Đạo đức nghề nghiệp

Chứng chỉ Nâng cao
về Kế toán và Kinh doanh

Cử nhân Kế toán
Ứng dụng, OBU
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2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.2. Tăng tốc – Cử nhân kế toán Ứng dụng Đại học Oxford Brookes

ACCA hợp tác cùng
trường Đại học Oxford
Brookes để xây dựng
và phát triển chương
trình BSc (Hons)

Degree in Applied
Accounting – Bằng
Cử nhân (danh dự) về
Kế toán
ứng dụng.

Chương trình này được thiết kế dành riêng cho
học viên ACCA, giúp học viên ACCA đồng thời
có thêm một tấm bằng danh giá. Để sở hữu tấm
bằng đại học song song với văn bằng nghề
nghiệp yêu cầu bạn phải có tính kỷ luật và cam

▪

kết cao từ bản thân. Tấm bằng cử nhân này

▪

được thiết kế thuận tiện hơn cho người học, cho

▪

phép người học có thể tận dụng được những
kiến thức đã được tiếp cận thông qua các bài thi

1.

ACCA.
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2.

Là một trong những trường Đại học được đánh
giá tốt nhất về chuyên ngành Kế toán và Tài
chính
Xếp hạng các trường Đại học hàng đầu ở Anh
Quốc trong việc giảng dạy và nghiên cứu
Trường Đại học duy nhất của Anh được xếp
hạng trong số 50 trường Đại học tốt nhất trong
bảng xếp hạng QS Top 50 under 50 ranking
năm 2019

Bảng xếp hạng QS World University Rankings,
2019
Xếp hạng Times Higher Education (THE) Young
Unviersity năm 2019

2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.2. Tăng tốc – Cử nhân kế toán Ứng dụng Đại học Oxford Brookes
▪

▪

▪

Hoàn thành cấp độ Nền tảng FIA và cấp độ

Hoàn thành chương

Cơ bản – Kỹ năng ứng dụng;

trình học và có trong

Hoàn thành học phần Đạo đức và các Kỹ

tay tấm bằng giá trị sẽ

năng chuyên nghiệp của ACCA;

giúp mở rộng cơ hội

Hoàn thành bài luận văn Research and

việc làm, vì hiện nay

Analysis Project (RAP) của Trường Đại học

các doanh nghiệp trên

Oxford Brookes;

thế giới vẫn có xu
hướng

tuyển

dụng

sinh viên tốt nghiệp
đại học. Đồng thời,
bạn cũng sẽ có cơ hội
tiếp cận các kỹ năng

toàn diện và chi tiết
hơn, bao gồm kỹ năng
nghiên cứu và làm
việc nhóm.
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2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.2. Tăng tốc – Cử nhân kế toán Ứng dụng Đại học Oxford Brookes
Trường Đại học Oxford Brookes:
▪ Thuộc các trường Đại học được đánh giá tốt nhất về chuyên ngành Kế
toán và Tài chính

▪ Top các trường Đại học Anh Quốc trong việc giảng dạy và nghiên cứu
▪ Đại học duy nhất của Anh được xếp hạng trong số 50 trường Đại học tốt
nhất trong bảng xếp hạng QS Top 50 under 50 ranking năm 2019
▪ Bảng xếp hạng QS World University Rankings, 2019
▪ Xếp hạng Times Higher Education (THE) Young Unviersity năm 2019

Chương trình Cử nhân Kế toán Ứng dụng của Đại học Oxford Brookes
đang chờ bạn khám phá thêm TẠI ĐÂY.
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2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.3. Về đích - Cấp độ Kỹ năng Chuyên nghiệp
Ở cấp độ Chuyên nghiệp, bạn sẽ học các kỹ năng chuyên ngành và tầm nhìn
chiến lược mà tất cả những nhà kinh doanh và lãnh đạo tài chính giỏi đều cần
đến. Bạn cũng sẽ có cơ hội nghiên cứu chuyên sâu về các lĩnh vực phù hợp
nhất với định hướng nghề nghiệp của bạn.
Cấp độ Chuyên ngành đòi hỏi bạn phải thực hiện:

Thời gian hoàn thành: 3 – 5 năm

36 tháng kinh nghiệm làm việc

•
•

Bắt buộc (2 môn)
Lãnh đạo kinh doanh chiến
lược
Báo cáo kinh doanh chiến
lược

•
•
•
•

Tự chọn (2 môn)
Quản trị tài chính nâng cao
Quản trị hoạt động kinh
doanh nâng cao
Thuế nâng cao
Kiểm toán và dịch vụ đảm
bảo nâng cao

Cấp độ Cơ bản – Kỹ năng ứng dụng

Cấp độ Nền tảng kế toán FIA
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2. Chinh phục văn bằng ACCA
2.4. Về đích - Cấp độ Chiến lược Chuyên nghiệp
Trở thành hội viên ACCA – Hiệp hội nghề nghiệp danh giá toàn cầu
Sau khi hoàn thành cấp độ cuối cùng, chỉ cần chứng minh bản thân có đủ 36
tháng làm việc ở các vị trí liên quan đến kế toán, kiểm toán, tài chính là bạn
đã đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành hội viên ACCA danh giá. Việc trở
thành hội viên ACCA sẽ mở ra cho bạn những cơ hội sự nghiệp rộng lớn và
tạo cho bạn sự khác biệt, giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình đến những
thành công cao hơn. Bạn có cơ hội đảm nhiệm những vị trí chủ chốt như
quản lý tài chính, giám đốc tài chính hoặc chủ phần hùn trong một công ty
chuyên ngành.
Chia sẻ từ hội viên
“ACCA cho phép mỗi cá nhân không chỉ xây dựng
một nền móng chuyên môn và đạo đức vững chắc
mà còn phát triển những kỹ năng kinh doanh và
lãnh đạo quan trọng trong việc gây dựng một sự
nghiệp bền vững trong lĩnh vực tài chính kế toán.”
Phan Vũ Hoàng, Phó tổng giám đốc về Thuế
Deloitte Việt Nam

“Tôi đã có một chặng đường thú vị khi học lấy văn
bằng ACCA. Tôi thấy rằng chương trình học bao
quát đủ mọi kỹ năng cần thiết cho một chuyên gia
tài chính và bổ trợ sát sao cho trải nghiệm thực tế
của tôi.”
Lưu Hà Mi, Kiểm soát Tài chính, Tập đoàn Publicis
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3. Hỗ trợ hướng nghiệp & học tập
3.1. Những công việc có thể thực hiện khi học FIA
Sau khi hoàn thành chương trình nền tảng kế toán FIA, bạn có thể làm việc
tại các vị trí sơ cấp với vai trò tương ứng như sau:

Chứng chỉ

Chứng chỉ ACCA
về Kế toán tài
chính và Kế toán
quản trị
(tương đương với
RQF cấp độ 2)

Chứng chỉ ACCA
về Kế toán tài
chính và Kế toán
quản trị
(tương đương với
RQF cấp độ 3)

Chứng chỉ ACCA
về Kế toán và
Kinh doanh
(tương đương với
RQF cấp độ 4)

Nội dung môn học

Vị trí, vai trò công việc tương ứng

Gồm 2 môn học:
FA1 Recording Financial
Transactions – Ghi nhận các
nghiệp vụ tài chính
MA1 Management
Information – Thông tin dành
cho quản lý
Gồm các môn học ở trên và
2 môn học:
FA2 Maintaining Financial
Records - Quản lý hồ sơ tài
chính
MA2 Managing Costs and
Finances - Quản lý chi phí và
tài chính

Gồm các môn học ở trên và 3
môn học:
FBT Business & Technology
– Kinh doanh và Công nghệ
FMA Management
Accounting – Kế toán quản trị
FFA Financial Accounting –
Kế toán tài chính
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Dành cho người học đang trong quá
trình tìm việc hoặc đã được tuyển
dụng với vai trò là nhân viên kế toán,
ghi chép sổ sách của một doanh
nghiệp vừa và nhỏ, hoặc một số cá
nhân làm việc ở bộ phận kế toán
trong một tổ chức lớn hơn, một tổ
chức thuê ngoài quy trình kinh doanh
hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ tài
chính.
Dành cho người học đang trong quá
trình tìm việc hoặc đã được tuyển
dụng với vai trò là kế toán chi phí
hoặc nhân viên ghi chép sổ sách của
một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hoặc
một cá nhân với vai trò hành chính
kế toán của bộ phận kế toán trong
một doanh nghiệp lớn hoặc tổ chức
dịch vụ kế toán.

Dành cho người học đang trong quá
trình tìm việc hoặc đã được tuyển
dụng với vai trò là kế toán có trách
nhiệm chung trong một doanh nghiệp
vừa và nhỏ hoặc ngươi làm công
việc liên quan đến Báo cáo Tài
chính, và/ hoặc phù hợp với những
cá nhân thực hiện vai trò giám sát
hoặc quản lý tài chính đối với các
khoản phải thu, phải trả hoặc vai trò
tài chính trong kế toán tài sản cố
định.

3. Hỗ trợ hướng nghiệp & học tập
3.2. Những công việc có thể thực hiện khi hoàn tất văn bằng ACCA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiểm toán
Dịch vụ Tư vấn
Dịch vụ thuế
Dịch vụ Kế
toán
Kế toán doanh
nghiệp
Tài chính
Doanh nghiệp
Rủi ro và tuân
thủ
Ngân hàng và
Bảo hiểm
Quản lý đầu tư
Quản lý dự án
Quản trị công
nghệ và dữ liệu
Giáo dục

Thông qua các môn trong chương trình ACCA, Học viên được trang bị kiến
thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kỹ năng
lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản lý rủi ro, luật kinh doanh, báo cáo tài chính,
thuế, kiểm toán và hơn hết là tính chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp để
sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, Học viên sau
khi hoàn tất văn bằng ACCA có thể đảm nhiệm rất nhiều vị trí và công việc
khác nhau trong các tổ chức.
Cấu trúc của Khung năng lực bao gồm các nội dung chính:
- 12 năng lực chính
- Kết nối ví dụ vị trí công việc trong mỗi năng lực.
- Tổng cộng có hơn 120 các đầu công việc kết nối với các năng lực và các
môn học ACCA.
Hãy cùng tìm hiểu về Khung năng lực ACCA và các công việc có thể làm khi
học ACCA nhé!
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3. Hỗ trợ hướng nghiệp & học tập
3.2. Kênh thông tin hỗ trợ tuyển dụng

Trang thông tin tuyển dụng ACCA Careers

“Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm
hiểu chương trình ACCA
Job Fast Track để vững

tâm hơn khi theo đuổi lộ
trình ACCA”
ACCA Job Fast Track cung cấp cho bạn tấm vé thông hành để gặp gỡ trực
tiếp nhà tuyển dụng, thể hiện năng lực bản thân để gia tăng cơ hội được
làm việc tại một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngay từ khi còn ngồi
trên ghế nhà trường hoặc khi đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm.

Tìm hiểu thêm thông tin chương trình Job Fast Track TẠI ĐÂY

“Thăng tiến nghề nghiệp
Về đích thành công”
ACCA Careers là cổng thông tin tuyển dụng trực tuyến của ACCA, dành riêng
cho học viên và hội viên ACCA. Trang tuyển dụng với hàng nghìn vị trí công
việc lý tưởng từ các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới có
mong muốn tìm kiếm nhân sự trong lĩnh vực Kế toán, Kiếm toán, Tài chính,
giúp bạn không chỉ tìm thấy cơ hội việc làm tại Việt Nam, mà còn vươn tầm
đến toàn cầu.

Khám phá vô vàn cơ hội nghề nghiệp tại Webiste ACCA Careers
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3. Hỗ trợ hướng nghiệp & học tập
3.4. Các nguồn hỗ trợ học tập

Kiến thức của tôi có đủ điều kiện để theo học ACCA?
Chương trình học ACCA không có

Đây là cổng thông tin giúp bạn kiểm

tiêu chuẩn đầu vào bắt buộc, tuy

tra kiến thức Toán học và Tiếng Anh

nhiên, để giúp bạn tự tin hơn khi

bằng cách làm các bài kiểm tra online

quyết định đồng hành cùng ACCA,

nhanh. Truy cập cổng thông tin và thử

chúng tôi rất vui được chia sẻ cùng

“test” nhanh kiến thức của mình nhé!

bạn cổng thông tin Student Virtual
Learning.

Tìm hiểu thêm tại: https://studentvirtuallearn.accaglobal.com/
Hướng dẫn đăng nhập chi tiết vui lòng xem TẠI ĐÂY
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3. Hỗ trợ hướng nghiệp & học tập
3.4. Các nguồn hỗ trợ học tập
ACCA-X là chương trình học trực tuyến
giúp người học trên toàn thế giới phát
triển các kỹ năng về kế toán và kinh
doanh. Chương trình được phát triển bởi Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh
Quốc (ACCA), là tổ chức tài chính kế toán chuyên nghiệp, có tư duy tiến bộ
bậc nhất thế giới.
Chương trình giảng dạy miễn phí một số khóa học online cơ bản để bạn
làm quen với chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính: Introduction to
Bookeeping, Introduction to Management Account,…

Vì sao ACCA-X phù hợp với bạn?

Chất lượng
giảng dạy

Chi phí
Hợp lý

Thời gian
linh hoạt

Tính ứng
dụng cao

Chương trình
học đã đạt được
rất nhiều giải
thưởng & sự
công nhận quốc
tế trong nhiều
năm

Các khóa học
miễn phí và chi
phí thấp giúp
bạn tiết kiệm tài
chính cho việc
học và thi

Học bất cứ đâu,
bất cứ khi
nào,…Bạn có
thể linh hoạt
chọn lịch học
phù hợp nhất
với mình

Bài học được
giảng dạy bởi
các hội viên
ACCA dày dặn
kinh nghiệm.
Bạn có thể áp
dụng ngay các
kiến thức vào
công việc

Tìm hiểu thêm tại : https://www.acca-x.com/global/en.html
Hướng dẫn đăng ký và trải nghiệm ACCA-X TẠI ĐÂY
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3. Hỗ trợ hướng nghiệp và học tập
3.5. Đối tác đào tạo chính thức của ACCA
ACCA giới thiệu đến bạn các Trung tâm đào tạo đạt chuẩn của ACCA. Đây là
những đối tác đào tạo đáp ứng được các mục tiêu về hiệu quả giảng dạy và
đem lại sự hỗ trợ tối ưu về học phí. Có 3 cấp độ của Trung tâm đào tạo đạt
chuẩn: Bạch Kim, Vàng và Bạc
Đ
Đối tác bạch kim

www.ftmsglobal.edu.vn

Đối tác vàng

www.vietsourcing.com

www.sapp.edu.vn

Đ
Đối tác bạc

www.bisc.edu.vn
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www.smarttrain.edu.vn

Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin:
Văn phòng ACCA Hà Nội:

Văn phòng ACCA Hồ Chí Minh:

Phòng 1408, Tầng 14,

Phòng 504, Tầng 5, Saigon Trade

Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu

Center, 37 Tôn Đức Thắng,

Trinh, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

SĐT: (024) 3946 1388

SĐT: (028) 3910 3488

Email: infovn@accaglobal.com
Facebook: www.facebook.com/ACCA.Vietnam/
Facebook Group:https://www.facebook.com/ACCAFuturistClub/
Website: https://yourfuture.accaglobal.com/vn/vi.html
Website: https://www.accaglobal.com/gb/en.html

