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Dùng cho các ngành
Kế Toán Kiểm Toán - hệ Đại học

THÔNG TIN VỀ CÁC GIẢNG VIÊN
CÓ THỂ THAM GIA GIẢNG DẠY MÔN HỌC

1. ThS . Nguyễn Thị Thuý Hồng – Giảng viên cơ hữu
- Chức danh, học hàm, học vị : Thạc sỹ
- Thuộc khoa: Quản Trị Kinh Doanh
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
- Điện thoại: 0936691389 Email: hongntt@hpu.edu.vn
- Các hướng nghiên cứu chính: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Kế toán máy
2. CN. Phạm Thị Mai Quyên – Giảng viên cơ hữu
- Chức danh, học hàm, học vị: Cử nhân
- Thuộc khoa: Quản Trị Kinh Doanh
- Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
- Điện thoại:

Email:

- Các hướng nghiên cứu chính: Thuế, kế toán thuế

THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

1. Thông tin chung
- Số đơn vị học trình/ tín chỉ: 3/2
- Các môn học tiên quyết: Nguyên lý kế toán, Lý thuyết tài chính tiền tệ
- Các môn học kế tiếp:
- Thời gian phân bổ đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết: 40%
+ Làm bài tập trên lớp: 40%
+ Thảo luận: 10%
+ Kiểm tra: 10%
+ Tự học: 50% (không tính vào giờ lên lớp)
2. Mục tiêu của môn học:
- Kiến thức: Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kế toán trong
doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
- Kỹ năng: Sinh viên có thể hiểu được những kiến thức chuyên sâu về kế toán trong doanh
nghiệp xuất nhập khẩu: tổng quan về kế toán xuất nhập khẩu, kế toán nhập khẩu, xuất khẩu
trực tiếp và uỷ thác.
- Thái độ: Đây là một môn học chuyên ngành, những kiến thức của môn học sẽ củng cố và bổ
sung cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực xuất nhập khẩu.
3. Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học trang bị những kiến thức chuyên sâu về kế toán chuyên ngành xuất nhâp khẩu
như: tổng quan chung về kế toán xuất nhập khẩu, các chứng từ và phương thức, điều kiện
trong thanh toán quốc tế,. kế toán nhập khẩu và xuất khẩu trực tiếp và uỷ thác.
4. Học liệu:
- Học liệu bắt buộc:
1. Bài tập Kế toán t ài chính, TS. Phan Đức Dũng, NXB Thống kê, 2006
2. Giáo trình Kế toán thương mại, dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu, TS. Phan Đức Dũng,
NXB Thống kê, 2006
3. Giáo trình Kế toán t ài chính, TS. Phan Đức Dũng, NXB Thống kê, 2006
- Tài liệu tham khảo

5. Nội dung và hình thức dạy học:
H×nh thøc d¹y - häc

Néi dung
(Ghi cô thÓ theo tõng ch¬ng, môc, tiÓu môc)

CHƢƠNG 1: Tổng quan chung kế toán xuất nhập
khẩu
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1.1. Thương mại quốc tế

0,5

1.2. Kinh doanh xuất nhập khẩu
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0,5
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1,0

0,5

0,5

0,5

1,0

0,5

1.2.1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường
1.2.2. Quá trình giao dịch đàm phán
1.2.3. Phương thức giao dịch
1.3. Những điều kiện thanh toán quốc tế
1.3.1. Điều kiện tiền tệ thanh toán
1.3.2. Đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán
1.3.3. Điều kiện đảm bảo hối đoái
1.3.4. Điều kiện địa điểm thanh toán
1.3.5. Điều kiện thời gian thanh toán
1.3.6. Điều kiện phương thức thanh toán
1.4. Những phương tiện thanh toán quốc tế
1.5. Chừng từ trong thanh toán quốc tế

0,5

0,5

1

0,5

1,0

1.5.1. Chứng từ trong phương thức chuyển tiền
1.5.2. Chứng từ trong phương thức nhờ thu
1.5.3. Chứng từ trong phương thức tín dụng chứng từ
1.6. Các phương thức thanh toán quốc tế

1

1.7. Giới thiệu Incotems 1990 và Incoterms 2000
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Chƣơng 2: Kế toán nhập khẩu
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2.1. Kế toán nhập khẩu trực tiếp
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2.1.1. Khái niệm

0,5
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2.1.2.Chứng từ hạch toán

0,5

0,5

2.1.3. Nguyên tắc đánh giá

0,5

0,5

2.1.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

3,5

3,5

2.2. Kế toán nhập khẩu uỷ thác

4,5

2.2.1. Khái niệm

0,5

2.1.4. Tài khoản sử dung
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2.2.2.Chứng từ hạch toán

0,5

2.2.3. Những quy định chung về nhập khẩu uỷ thác

0,5

0,5
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1

2.2.4. Tài khoản sử dung
2.2.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

3,0

3,0

Chƣơng 3: Kế toán xuất khẩu
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3.1. Kế toán xuất khẩu trực tiếp
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3.1.1. Khái niệm
3.1.2.Một số quy định chung về xuất khẩu hàng hoá

0,5

0,5

3.1.3. Chứng từ hạch toán

0,5

0,5

3.1.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

2,0

2,0

3.2. Kế toán xuất khẩu uỷ thác
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3.1.4. Tài khoản sử dung
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3.2.2.Chứng từ hạch toán
3.2.3. Những quy định chung về xuất khẩu uỷ thác
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3.2.4. Tài khoản sử dung
3.2.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
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6. Lịch trình tổ chức dạy – học cụ thể:
Tuần

Nội dung

Chi tiết và tổ chức
hình thức dạy học

CHƢƠNG
1

I

Nội dung yêu cầu sinh viên chuẩn bị trƣớc
(Sinh viên tự học)
CHƢƠNG 1: Tổng quan chung kế toán xuất
nhập khẩu

1.1.

Lý thuyết: 0,5 tiết

1.1. Thương mại quốc tế

1.2.

Lý thuyết: 0,5 tiết

1.2. Kinh doanh xuất nhập khẩu

1.2.1.

Lý thuyết: 0,2 tiết

1.2.1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường

1.2.2.

Lý thuyết: 0,2 tiết
Lý thuyết: 0,1 tiết

1.2.2. Quá trình giao dịch đàm phán

1.2.3.
1.3

Thảo luận: 0,5 tiết
Lý thuyết: 0,5 tiết
Thảo luận: 0,5 tiết

1.2.3. Phương thức giao dịch
1.3. Những điều kiện thanh toán quốc tế
1.3.1. Điều kiện tiền tệ thanh toán
1.3.2. Đồng tiền tính toán và đồng tiền thanh toán
1.3.3. Điều kiện đảm bảo hối đoái
1.3.4. Điều kiện địa điểm thanh toán

Ghi
chú

1.3.5. Điều kiện thời gian thanh toán
1.3.6. Điều kiện phương thức thanh toán
1.4

Lý thuyết: 0,5 tiết

1.4. Những phương tiện thanh toán quốc tế

1.5

Lý thuyết: 1 tiết

1.5. Chừng từ trong thanh toán quốc tế
1.5.1. Chứng từ trong phương thức chuyển tiền
1.5.2. Chứng từ trong phương thức nhờ thu
1.5.3. Chứng từ trong phương thức tín dụng chứng
từ

1.6

Lý thuyết: 1 tiết

1.6. Các phương thức thanh toán quốc tế

1.7

Lý thuyết: 3 tiết

1.7. Giới thiệu Incotems 1990 và Incoterms 2000

CHƢƠNG
2

Chƣơng 2: Kế toán nhập khẩu

2.1

Lý thuyết: 5 tiết
Bài tập: 5 tiết

2.1. Kế toán nhập khẩu trực tiếp

2.1.1

Lý thuyết: 0,5 tiết

2.1.1. Khái niệm

2.1.2.

Lý thuyết: 0,5 tiết

2.1.2.Chứng từ hạch toán

2.1.3

Lý thuyết: 0,5 tiết

2.1.3. Nguyên tắc đánh giá

2.1.4

2.1.4. Tài khoản sử dung

2.1.5

Lý thuyết: 3,5 tiết
Bài tập: 5 tiết

2.1.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ
yếu

2.2

Lý thuyết: 4,5 tiết
Thảo luận: 0,5 tiết
Bài tập: 3 tiết
Kiểm tra :2 tiết

2.2. Kế toán nhập khẩu uỷ thác

2.2.1

Lý thuyết: 0,5 tiết

2.2.1. Khái niệm

2.2.2

Lý thuyết: 0,5 tiết

2.2.2.Chứng từ hạch toán

2

2.2.3

Lý thuyết: 0,5 tiết
Thảo luận: 0,5

2.2.4
2.2.5

2.2.3. Những quy định chung về nhập khẩu uỷ thác
2.2.4. Tài khoản sử dung

Lý thuyết: 3,5 tiết
Bài tập: 3 tiết
Kiểm tra: 2 tiết

2.2.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ
chủ yếu
Chƣơng 3: Kế toán xuất khẩu

3.1

Lý thuyết: 3 tiết
Bài tập: 4 tiết

3.1. Kế toán xuất khẩu trực tiếp

3.1.1

Lý thuyết: 0,5 tiết

3.1.1. Khái niệm

Lý thuyết: 0,5 tiết

3.1.2.Một số quy định chung về xuất khẩu hàng
hoá

3.1.2

3.1.3

3.1.3. Chứng từ hạch toán

3.1.4

3.1.4. Tài khoản sử dung

3
3.1.5

Lý thuyết: 2 tiết
Bài tập: 4 tiết

3.1.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ
yếu

3.2

Lý thuyết: 3,5 tiết
Thảo luận: 0,5 tiết
Bài tập: 4 tiết
Kiểm tra :2 tiết

3.2. Kế toán xuất khẩu uỷ thác

3.2.1

Lý thuyết: 0,5 tiết

3.2.1. Khái niệm

3.2.2

3.2.2.Chứng từ hạch toán
Lý thuyết: 0,5 tiết

3.2.3

Thảo luận: 0,5 tiết
3.2.4
3.2.5

3.2.3. Những quy định chung về xuất khẩu uỷ thác
3.2.4. Tài khoản sử dung

Lý thuyết: 2,5 tiết
Bài tập: 4 tiết
Kiểm tra :2 tiết

3.2.5. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ
yếu

7. Tiêu chí đánh giá nhiệm vụ giảng viên giao cho sinh viên:
- Hoàn thành đủ số lượng, khối lượng công việc theo tiến độ
- Đảm bảo chất lượng công việc theo quy định của giảng viên
8. Hình thức kiểm tra, đánh giá môn học:
Thi tự luận
9. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm:
- Thang điểm: Sử dụng thang điểm 10
- Kiểm tra trong năm học: 30%
- Thi hết môn: 70%
10. Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:
- Yêu cầu về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học (giảng đường, phòng máy, …):
+ Giảng đường đảm bảo 2 sinh viên/ 1 bàn, có đủ ánh sáng, phấn, bảng
+ Thiết bị hỗ trợ giảng dạy: 01 bộ máy tính, máy chiếu, âm thanh
- Yêu cầu đối với sinh viên (sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng các
bài tập về nhà, …):
+ Dự lớp: ≥70% tổng số tiết mới được đánh giá điểm quá trình
+ Sinh viên dự lớp phải tham gia đóng góp ý kiến xây dựng bài
+ Hoàn thành đủ số lượng bài tập theo tiến độ
+ Máy tính bỏ túi
+ Đọc tài liệu, thu thập thông tin liên quan đến bài học
Hải Phòng, tháng 6 năm 2011
Chủ nhiệm Khoa
Ths. Hòa Thị Thanh Hương

Ngƣời viết đề cƣơng chi tiết

