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KIEM TOAN NRA NI1C

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

S6 OG /QD-KTNN

Ha Nt5i, ngày O thángnám 2021

Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc

QUYET ojNii
Ban hành Chirong trInh
bôi dtr&ng ngch Kiêm toán viên cap a 2 (sfra doi)
TONG KIEM TOAN NRA NTrOc
Can c Ludt Kie2m toán nhà nwác ngày 24 tháng 6 nám 2015;
Can c Nghj djnh s6 101/201 7/ND-CF ngày 01/9/2017 cza Chinh phz v
dào tqo, bi dwong can b, cong chzc, viên chzc;
Can ci Quyet ct/nh so' 1822/QD-KTNN ngày 20/12/2017 cza Tdng Kié'm toán
nhà nzthc v viçc ban hành Quy chl dao tao, bâi dufing cüa Kim toán nhà nwó'c;
C'án cii' Quylt ct/nh so' 1449/QD-KTNN ngày 16/8/2019 cza Tdng Kim
toán nhà nwác v vic tha &4, bo' sung m5t so' diu cza Quy chef dào tco, bi
dzing cza Kim toán nhà nzthc ban hành theo Quylt ct/nh so' 1822/QD-KTNN
ngày 20/12/2017 cza Tang Kilm toán nhà nu'ác,
Theo d nghj cña Giám do'c Tnthng Dào tçzo và Bi ditãng nghip vy kie2m toán.
QUYET DINH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Chrnmg trInh bi du'ng ngach
Kim toán viên cp do 2 (scra d6i)".
Diu 2. Giám dc Tnthng Dào t.o và Bi drng nghip vi kim toán, Vi
tnrOng Vii T6 chüc can hO, Thu trixông các dan vj trrc thuOc Kim toán nhà nuâc
và các dan vj, cá nhân cO lien quan chju trách thim thi hânh Quy&t djnh nay.!. ,/'
No1nhin:
- Nhu Diêu 2;
- LAnh dao KTNN;
- Các don vj trrc thuc KTNN;
-ViTCCB;
- Ltru: VT, Trumg DT&BDNVKT(04).

KIEM TOAN NIIA Nu(ic CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA. V1T NAM
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc
CHUCING TREH BO! DIY(5NG NGJCH KIEM TOAN VIEN CAP DQ 2 (S1YA DO!)
(Ban hành kern theo Quylt djnh s O( /QDKThTN ngày O tháng frfnam 2021 cza
Tdng Kim toán nhà nw&c)
1. Mic tiêu và d6i hng dào to, bi duông
1.1. M(lc tiêu
Trang bj nhtng kin thirc quãn l các linh vre có lien qiian dn hoat dng
kim toán lTnh virc cong cüa KTNN; kin thfrc chuyên mon và k5 nAng nghip vi
kim toán nói chung d hQc viên có th thc hin nhim vi ô cp bc kim toán
viên. Sau khi dirge h9c eác kin thi'rc nn tang v kinh th, tài chInh 6 Chucing trinh
b6i dirOng ng.ch Kim toán viên c.p d 1, cong chirc se dirge hc chucng trinh nay
nhm tIeh Iu5' kin thi.rc và k5' nAng c.n thit d hãnh ngh kim toán nhà rnràc
(kim toán linh vrc cong) mt each dOe l.p.
1.2. D6i twçtng dào 4w, bdi dwong
- Nhtthg cong chirc lam cong tác kim toán dã hoàn thãnh chi.wng trInh bi
diröng ngch KMm toán viên cp dO 1.
- Nhttng cong chüc mâi dtrgc tip nhn v Ngãnh d lam cong tác kim toán
ho.c cong chire, viên chirc khác trong Ngânh có thu e.0 chuyn sang ngch Kim
toán vien da hoàn thành Chi.rcmg trmnh bi dirong ngch Kim toán viên cp dO 1.
- Các d6i tircing khác cn bi dirOng, b trcl kin thirc và ic näng chuyên mon
nghiOp vi kim toán theo quy& djnh cüa Tng Kim toán nhà nuàc.
2. Chtnrng trInh dào t30, bi duo'ng
2.1. Thöi gian a'ào 410
Tng thôi gian dào tao cCia Chumig trinh là 320 tit
2.1.1. Hqpphn I - KMi kiln thrc c0 th chuyên môn:
Vâi 4 mon hoc/chuyên d, thôi hrcing là 124 tilt
(1) Dào tao tp trung trên lap: Th&i krcing 108 tiêt
(2) O11 tip, kim tra: 16 ti&
2.1.2. HQpphnJ1- Khli kiln thur chuyên môiz k9 nãng nghip vy kilrn tot'oi
Vâi 6 mon hQc/chuyên d, thi hrqng là 180 tilt
(1) Dào tao tp trung tren lap: Thôi lirqng 152 tit, theo 2 hQc ph.n
- H9c ph.n 1 - Kin thixc chuyên mon kMm toán: 104 ti&
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- Hoc phAn 2 - K5 nãng lam vic cüa kim toán viên: 48 tiêt
(2) On tsp, kim tra h9p phn II: 28 tiêt
2.1.3. Viê't báo cáo chuyên d thu hoQch cudi khóa. 16 tit (01 bài)
2.2. Phtro'ngphdp Jào 4i0, bi dwo'ng
Kt hcp các phuang pháp: Giói thiu cUa giáng viên và nêu vn d; Thão
1un, trao di tai lap hoc; Tir nghiên cüu, thão lun theo nhóm; Vit báo cáo
chuyên d tai dan vj.
2.3. Phwo'ngphdp ddnh gid
- Lam bài kim tra ht mon sau khi kt thüc mon hoc.
- Kt thüc hcip phn, vit báo cáo chuyên d v v.n ding kin th(rc d hçc vão
cong vic kim toán.
3. Phân bô thoi gian
Dam bão nguyen tc giám d.n t 1 1 thuytJthirc hành (trao di, tháo 1un,
lam bài t3p, thirc hành,...) theo cp d dào to tr ca ban dn nâng caô, tr kin thc
nn tang dn kin thi'rc chuyên sau, tr kin thirc dn k5 näng, ca cAu t 1 thii gian
xác dn1i cho trng khi kin thxc nhu sau:
- Khi kin thirc ca sa chuyên môn: 70-80% 1 thuyt; 20-30% thrc hành.
- Khi kin thirc chuyên mon kim toán: 60-70% 12 thuy&t; 30-40% thirc hânh.
- Khi k5 nang lam vic: 40-50% I thuyt; 50-60% thirc hành.
4. Cu trüc ni dung chu'ong trInh
Ni dung cii th chuang trInh nhu sau:
4.1. Hçrp phiiz I - Khdi kiln t1n'c ccr so' chuyên mon
TT

HQc phân và chuyên dImôn hQc

So tit

1

Quân 1 ngân sách nhà nuOc

32

2

Thug và quãn l thug

52

3

Quán 1 các qu tài chInh cong ngoài ngãn sáchnhà nrâc

8

4

Quan1duti.rcong

16

On tap, kilrn tra

16

lông thô'i Itrqng Hqp phn I

124

TT

4.2. H9pphân 11-Kiln thá'c chuyên inôn, k9 ndng nghip vi kiêm todn
-H9c phan va chuyen de/mon hçc
So tiet

I

11cc phân 1 - Kin thüc chuyên mon kim toán

120

5

Kiêm toán tài chInh và kim toán tuân thu

32

6

Tng quan v kim toán hot dng

32
2

Kim toán trong môi tnring Cong ngh thông tin

40

On tap, kiim Ira

16

II

Hçc phn 2 - Các k5 nãng lam vic cüa kim toán viên

60

8

Lp k hoach kim toári chi tit cüa T kim toán
Lp biên ban kMm toán cüa T kim toán và kim tra vic thrc

16

7

9

16

hin kt 1un, kin nghj kMm toán
K5 näng lam vic cüa kim toán viên

16

On tap, kilm Ira

12

Tng thô'i lirç'ng Hqp phn II

180

Ill Vit báo cáo chuyên d thu ho3ch

16

10

Tng thôi hro'ng chiroiig trInh: 320 tit

5. Ni clung clii tiêt cüa chuo'ng trmnh

n

-

Chuyên dê 1. Quãn 1 ngân sách nhã nrnc
1.1. Nhu'ng van ctê co ban ye ngân sách nhà niwc
1.1.1. Khái nim ngân sách nhà nuâc
1.1.2. Nhüng ni dung thu, chi chü yu cüa ngân sách nhà nuâc
1.1.3. H thng ngân sách nba nuâc
1.1.4. Chu trInh ngân sách nhà nuâc
1.1.5. Nhim vi, quyn hn cüa mt s ca quan nba rnxóc v ngân sách
nba nuó'c
1.2. Quãn 1 ngân sách nhã ntrrc
1.2.1. Khái quát chung v quãn I ngân sách nba rnrc
1.2.2. Quãn 1 chu trInh ngân sách nhà nuó'c
1.2.3. Quân I thu, chi và can dëii ngân sách nhà nuóc
1.2.4. Cong khai ngân sách
1.3. Kiêm toán, thanh tra vã giám sat ngân sách nhà ntróc
1.3.1. Kim toán ngân sách nhà nuóc
1.3.2. Thanh tra ngân sách nhã nuOc
1.3.3. Giám sat ngân sách nba nuàc
Câu hOi thão 1un
Chuyên d 2. Thuê vã Quãn I thu
2.1. GiOi thiu ye thu và quân I thu
2.1.1. Giâi thiu chung v thu
2.1.2. Thuvãcachipdjnhquct&
2.2. Thuê thu nhp cá nhân
2.2.1. Quy djnh chung
2.2.2. Can cr tInh thu và tInh thuê
2.2.3. Các sai sot thuing di.icic phát hin trong qua trInh thanh tra, kim
tra, kim toán
2.3. Thu Thu nhp doanh nghip
2.3.1. Quy djnh chung
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2.3.2. Can cr và phuang pháp tInh thud
2.3.3. TInh thud
2.3.4. Chuyn giá
2.3.5. Các sai sot thu6ng dugc phát hin trong qua trInh thanh tra, kim
tra, kim toán
2.4. Thuê Giá tr gia tang
2.4.1. Nhüng quy djnh chung
2.4.2. Can cix và phuang pháp tInh thu
2.4.3. Khâu trir thu
2.4.4. Hoàn thu
2.4.5. Hóa don chrng tr
2.4.6. Các sai sot thu&ng duqc phát hin trong qua trmnh thanh tra, kim
tra, ki&m toán
2.5. Thuê nhà thâu
2.5.1. Quy djnh chung
2.5.2. Can Cu và phuong pháp tjnh thu
2.5.3. Các sai sot thu?mg duçic phát hin trong qua trInh thanh tra, kim
tra, kim toán
2.6. Thuê tiêu thi dàc bit
2.6.1. Quy djnh chung
2.6.2. Can cir tInh thug và tInh thus
2.6.3. Hoàn thu& kh.0 trr thud, giâm thu tiêu thi dac bit
2.7. Thus xuât khâu, thuê nhp khâu
2.7.1. Quy dinh chung
2.7.2. Can cir tInh thu và biu thud xu.t nhâp. kh.0
2.7.3. Thu chong ban phá giá, thu chng trçY cp, thu tr v
2.8. Mt so quy djnh ye quãn 1 thuê
2.8.1. Nhttng quy djnh chung
2.8.2. Các quy djnh ci th
2.8.3. Thanh tra, kim tra thug
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2.8.4. Xir phat vi pham hành chInh v quãn 1 thu
2.8.5. Khi&u ni, t cáo, khâi kiên
2.8.6. Các sai sot thuông duçcc phát hin trong qua trInh thanh tra, kim
tra
Câu hôi và bài tp
Phi lçtc 01: Van ban pháp quy ye thuê
Phii hc 01: Danh mçic các van ban hçrp nht

Chuyên d 3. Quãn 1 các qu5' tài chInh cong ngoài ngân sách nhà ntró'c
3.1. Nhu'ng van dê co' ban v qu tài chInh cong ngoài ngân sách nhà
nu'rc
3.1.1. Khái nim Va ban cht qu tài chInh cong ngoài ngân sách nhà nuâc
3.1.2. Sir cn thit vá vai trô cüa qu5 tài chInh cong ngoài ngân sách nhà
nixâc
3.1.3. Phân Io.i các qu5 tài chInh cong ngoài ngân sách nhâ rnxc
3.1.4. Khái quát v tInh hInh hoat dng cüa các qu tài chfnh cong ngoài
ngân sách nhà nuOc
3.2. Mt s qu5i tài chInh cong ngoài ngân sách nhà nithc chil yu cila
Viêt Nam
3.2.1. Qu5Dirtrü'quOcgia
3.2.2. Qu5 Báo him xa hôi
3.2.3. Qu Bão v môi trtrng VietNam
Câu hOi thão man

Chuyên d 4. Quãn I du ttr Cong
4.1. Nhfrng van dê co' ban v du tu' cOng
4.1.1. Khái nim du tu Cong
4.1.2. DOi tLrçlng dâu tu cong
4.1.3. Phân loai dir an du tu cong
4.1.4. Diu chinh tiêu chI phân 1°a dçr an dAu tu cong
6

4.1.5. Vai trô cüa dâu tu cong
4.1.6. Hmnh thirc d&u tu cong
4.1.7. Du tu cong cüa Vit Nam thii gian qua
4.2. Quãn 1 du ttr cOng
4.2.1. Khái niém
4.2.2. Nguyen tc quân 1 du tu cOng
4.2.3. Ni dung quán ly" nhà ntthc v dâu tu cOng
4.2.4. Giái pháp nâng cao hiu qua d&u tu cong trong giai doan mó'i
4.2.5. Quy trInh quãn 1 dr an dAu tu Cong
4.3. Kiêm tra, giám sat du hr cong
4.3.1. Thirc t v kim tra, giám sat du tu Cong cüa Vit Nam
4.3.2. Kim toán nba nuó'c di vOi cong tác quán 1" dâu tt.r cOng
Câu hOi thão Iuân

Chuyên d 5. Kiêm toán tãi chInh và kim toán tuân thu
5.1. Tng quan v kim toán tài chInh và kim toán tuân thu
5.1.1. Tng quan v kim toán tài chInh
5.1.2. Tng quan v kim toán tuân thu
5.1.3. Phucing thirc t chi:rc kim toán
5.1.4. Kirn tra thirrc hin kt 1un, kin nghi. kim toán
5.2. Nghip v kim toán tài chInh
5.2.1. Lp k hoach kiêm toán tng quát
5.2.2. Thrc hiên kim toán
5.2.3. Kt thüc kim toán và lap báo cáo kim toán
5.3. Nghip vi kim toán tuân thñ
5.3.1. Lp kê ho.ch kiêm toán tuân thu
5.3.2. Thuc hiên kiêm toán
5.3.3. LQp báo cáo kim toán
Câu hOi thão 1un
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Chuyên d 6. Tong quan v kim toán hot dng
6.1. Mt s6 kin thtc chung v kim toán hot dng
6.1.1. Khái nim, sir cAn thit và khái quát v các giai doan trong Ki&m
toán hoat dng
6.1.2. TInh kinh t, hiu qua, hiu 1irc (3Es)
6.1.3. Các phuong pháp tip cn trong kim toán hoat dng
6.1.4. Xét doán chuyên mon và thai d hoài nghi ngh nghip trong kim
toán hoat dng
6.1.5. SCr diing chuyên gia trong kim toán hoat dng
6.2. Liya chQn chfl d kim toán, tim hiêu don vj thrqc kim toán, xác
djnh trQng yêu, miic tiêu, phm vi kiêm toán
6.2.1. Lua chçn chü d kim toán
6.2.2. Kháo sat, thu thp thông tin v chU d kim toán và xác dnh tr9ng
yu, dánh giá rüi ro, xác dinh muc tiêu kim toán, ni dung kim toán, pharn vi
kim toán
6.3. Tiêu chI kim toán
6.3.1. Giâi thiu chung v tiêu chI kim toán trong kim toán hoat dng
6.3.2. Cách thüc xây dirng tiêu chj kim toán hoat dng
6.4. Bang chñng kiêm toán
6.4.1. Tng quan v bAng chüng kim toán trong kim toán hoat dng
6.4.2. Phuang pháp và k5 thut thu thp bAng chüng kim toán
6.4.3. Phân tIch bAng chirng kim toán
6.5. Hinh thành kt luân kiêm toán và lap báo cáo kiêm toán

6.5.1. HInh thành kt Iuân kim toán
6.5.2. Lp báo cáo kim toán
Cãu hOi tháo 1un

Chuyên d 7. Kiêm toán trong môi trtrô'ng cong ngh thông tin
7.1. Tong quan ye kiêm toán trong môi trtro'ng cong ngh thông tin
7.1.1. CáckháiniêmcGbân
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7.1.2. Kim toán trong môi trung cong ngh thông tin
7.1.3. Chuyn dOi s tai Kim toán nba nuâc
7.2. Phucrng pháp, k thut kim toán trong môi trithng cong ngh
thông tin
7.2.1. Kim tra và dánh giá h thng cong ngh thông tin và h thng
kim soát lien quan
7.2.2. ling diving cong ngh thông tin trong k5 thuat kim toán — CAATs
7.2.3. Phân tIch dt lieu lan
Can höi thão man

Chuyên d 8. Lp k hoch kiêm toán chi tit cüa To kim toán
8.1. Khái quát ye To kiêm toán và hot dng cüa T kim toán nhà
ntrrc
8.1.1. Tôkiêmtoán
8.1.2. Thãnh phn T kim toán
8.1.3. Nhim vii, quyn han và trách nhim cüa T truâng T kim toán
và các thành viên trong To kim toán
8.2. Lp k hoch kim toán chi tit cüa To kim toán
8.2.1. Nguyen tc và can c'tr 1p k hoach kirn toán chi tit
8.2.2. Ni dung các mic cüa k hoach kim toán chi ti&
8.2.3. Yêu câu di vói k hoach kim toán chi tit
8.2.4. K& cAu kE hoach kim toán chi tit
8.2.5. TrInh tir Ip k hoach kim toán chi tit
8.3. TrInh phê duyt k hoch kim toán chi tit
8.4. To chüc thu'c hiên k hoach kiêm toán chi tit
8.5. Kim tra vic thtrc hin k hoch kim toán chi tit
8.5.1. Kim soát qua trInh thirc hin
8.5.2. Kim tra nhât k kim toán
8.5.3. Kim tra các bAng chirng kim toán ma các thành viên trong To dã
thu thp
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8.5.4. Các thành viên có trách nhim báo cáo vói T tnxâng trong qua
trjnh thuc hiên k hoach kim toán chi tit
8.6. Nhung liru ' dé tránh sal sot khi 1p k hoch kim toán chi tit
Can hói tháo 1un
Mu các phil 1iic kern kê hoch kiêm toán chi tit

Chuyên d 9. Lp biên ban kim toán cüa To kiêrn toán và kiêrn tra
viêc thirc hin kêt man, kiên nghj kiêm toán
9.1. Lp biên ban kiêm toán cña T kim tan
9.1.1. Khái quát v Biên ban kim toán
9.1.2. Lap và thông qua don v duqc kim toán biên ban kim toán cüa T
kim toán
9.2. Kiêm tra viêc thiic hin kt man, kiên ngh kiêm toán
9.2.1. Sir cn thit phái kim tra viêc thiic hiên kt IuQ.n, kin ngh kim
toán
9.2.2. T chirc kim tra thire hin két luan, kin ngh kim toán
Can hôi thão Iuân

Chuyên dê 10. K näng lam vic cüa Kiêm toán viên
10.1. K5 nãng phöng vn
10.1.1. Khái niêm, nghTa cüa k5 näng phong van dôi vi Kiêm toán viên
10.1.2. Các buó'c thirrc hin phOng van
10.1.3. MOt s k5 nãng phOng vn chü yu
10.2. K näng giãi quyt vn d
10.2.1. Khái nim, nghia cüa k5 näng giãi quy& v.n dà di vOi kim
toán vién
10.2.2. Các bi..ràc giãi quy& vn dà
10.2.3. Mt s k5 nang giãi quy&t vn d chü y&u
10.3. K5 nàng to dng Irc lam vic
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10.3.1. Khái nim, nghTa cüa k5 näng tao dng hrIC lam vic
10.3.2. Mt s k5 näng tao dng lirc lam vic ehü yu
10.4. K5' näng thu thp và xt'r I' thông tin
10.4.1. Khái nim, ' nghia cüa k5 näng thu thp và xCr 1 thông tin
10.4.2. K5 nàng thu thp thông tin
10.4.3. K5 näng xCr 1 thông tin
10.4.4. Mt s tr& ngai trong qua trInh thu thp và xir 1 thông tin
Câu hói thão luân
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