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THÔNG BÁO 
CÁC HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ CHÍNH ĐỐI VỚI TỪNG  

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 
Dùng để xét điều kiện đi thực tập, viết khoá luận cho sinh viên CQ49,  

hệ ĐH Văn bằng 2 Khóa 12 (hệ 3 năm) và Khóa 13 (hệ 1,5 năm)  
 

1. Hệ đại học chính quy khóa 49  
 

TT Chuyên ngành Môn nghiệp vụ (Số tín chỉ) Tổng  
(số tín chỉ) 

1 Quản lý Tài chính Công 

Lý thuyết quản lý Tài chính Công  (2) 

10 
 

Quản lý thu ngân sách  (2) 
Quản lý chi ngân sách  (4) 

Quản lý tài chính các cơ quan Nhà nước và đơn vị 
sự nghiệp công  (2) 

2 Thuế 

Thuế (2) 

11 
Thuế tiêu dùng (3) 
Thuế thu nhập (2) 
Thuế tài sản và thu khác (2) 
Quản lý Thuế (2) 

3 Tài chính Bảo hiểm 

Bảo hiểm (2) 

9 
Bảo hiểm phi nhân thọ (3) 
Bảo hiểm nhân thọ (2) 
Bảo hiểm xã hội (2) 

4 Hải quan 

Hải quan (2) 

9 

Kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá xuất nhập 
khẩu thương mại (3) 

Kiểm tra giám sát hải quan hàng hoá xuất nhập 
khẩu phi thương mại (2) 

Kiểm tra sau thông quan (2) 

5 Tài chính quốc tế 

Quản trị thanh toán quốc tế (3) 

9 Quản trị đầu tư quốc tế (2) 
Quản trị tài chính công ty đa quốc gia (2) 



Quản trị tín dụng quốc tế và nợ nước ngoài (2) 

6 Tài chính doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp (4 HP) (3+2+3+2) 10 

 

 

7 

 

 

Ngân hàng 

Quản trị ngân hàng thương mại 1 (2) 

10 

Quản trị ngân hàng thương mại 2 (2) 

Quản lý tiền tệ NHTW (2) 

Quản trị dịch vụ khác của NHTM (2) 

Quản trị nguồn vốn và tài sản của NHTM (2) 

8 

Định giá TS và KD 

BĐS 

Định giá tài sản (2HP) (2+2) 

12 Định giá doanh nghiệp (2HP) (2+2) 

Kinh doanh BĐS (2HP) (2+2) 

9 
Chứng khoán Kinh doanh chứng khoán (3HP) (2+2+2) 

12 
Phân tích và đầu tư chứng khoán (3HP) (2+2+2) 

10 

Phân tích chính sách tài 

chính 

Phân tích chính sách tài khóa (2) 

9 
Phân tích chính sách tiền tệ (2) 

Đánh giá doanh nghiệp (2) 

Lý thuyết phân tích chính sách công (3) 

11 
Kế toán doanh nghiệp Kế toán tài chính (3HP) (4+2+2) 

12 
Kế toán quản trị (2HP) (2+2) 

12 

Kiểm toán Kiểm toán căn bản (2) 

10 Kiểm toán (3HP) (2+2+2) 

Kiểm toán báo cáo tài chính (2) 

13 Quản trị doanh nghiệp 
Quản trị sản xuất và tác nghiệp (3HP) (2+3+2) 

9 
Quản trị chiến lược (2) 

14 Marketing 

Nghiên cứu Marketing (3) 

8 Marketing dịch vụ tài chính (2) 

Quản trị Marketing (3) 



15 Tin học TCKT 
Cơ sở dữ liệu (3HP) (2+2+2) 

12 
Cơ sở lập trình (3HP) (2+2+2) 

16 Tiếng Anh TCKT 
Biên dịch (3HP) (2+2+2)  

9 
Phiên dịch (2HP) (1+2)  

 
   2. Hệ Đại học văn bằng 2 Khóa 12 (hệ 3 năm) và Khóa 13 (hệ 1,5 năm) 
 

TT Chuyên ngành Môn nghiệp vụ (Số tín chỉ) Tổng 
 (số tín chỉ) 

1 
Kế toán doanh nghiệp Kế toán tài chính (3HP) (2+2+2) 

10 
Kế toán quản trị (2HP) (2+2) 

 
 

Nơi nhận:   - Ban Giám đốc (để b/c); 
- Các Khoa, Ban, BM liên quan; 
- Các lớp sinh viên liên quan; 
- Lưu VT, QLĐT 
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