
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỨNG CHỈ ACCA LÀ GÌ?

• Chứng chỉ ACCA do Hiệp hội Kế Toán
Công Chứng Anh quốc (ACCA) cấp.

• Hiệp hội ACCA được thành lập từ năm
1904 và hiện nay là tổ chức nghề nghiệp
danh tiếng và lớn nhất toàn cầu cũng
như tại Việt Nam, có tốc độ phát triển
nhanh nhất thế giới với 480.000 học
viên và 188.000 hội viên ở 181 quốc gia.

• Chương trình ACCA cung cấp kiến thức
toàn diện trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán, tài chính, quản trị doanh nghiệp,
quản lý rủi ro, thuế… góp phần vào sự
phát triển của doanh nghiệp.

• Chứng chỉ ACCA được chấp thuận
chuyển đổi sang Chứng chỉ VACPA và
một số các chứng chỉ chuyên môn khác.

• Sở hữu chứng chỉ này giúp hội viên mở
rộng các cơ hội nghề nghiệp ở các vị trí
quản lý tài chính cấp cao tại các công ty
đa quốc gia trong và ngoài nước.

ĐỐI TƯỢNG HỌC

• Người đang làm kế toán, kiểm toán, tài
chính, ngân hàng.

• Sinh viên năm 2, 3, 4 chuyên ngành nêu
trên.

ĐỈNH CAO NGHỀ NGHIỆP 
KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

ACCA
THE ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCCOUNTANTS

Điều kiện nhận bằng ACCA?

 Thi đậu 14 môn ACCA

 Hoàn thành môn Đạo đức nghề nghiệp

 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan

KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH QUỐC - ACCA



CHƯƠNG TRÌNH HỌC
& HỌC PHÍ TẠI UNITRAIN

MÔN HỌC HỌC PHÍ (*)
(1.000 VNĐ)

CẤP ĐỘ KIẾN THỨC
Chứng chỉ “Diploma in Accounting 
and Business”

3.900

3.900

F1- Ke toán trong kinh doanh 

F2 - Ke toán quản trị

F3 - Ke toán tài chıńh 3.900

CẤP ĐỘ KỸ NĂNG
Chứng chỉ “Advanced Diploma in 
Accounting and Business’ 

6.500

6.500

6.500

6.500

F5 - Đánh giá hiệu quả 
kinh doanh

F6 - Thue (Việt Nam)

F7 - Lập báo cáo tài chı́nh 
F8 - Kiem toán và dịch vụ 
đảm bảo
F9 - Quản trị tài chı́nh 6.500

TẠI SAO CHỌN UNITRAIN?

• Giảng viên nhiều năm kinh nghiệm
giảng dạy, quản lý cấp cao tại Big 4
và các tập đoàn đa quốc gia; từng đạt
thành tích cao nhất (prize winner)
trong các kỳ thi ACCA.

• Phương pháp giảng dạy có hiệu quả,
giúp đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

• Giảng viên tận tâm, chia sẻ kinh
nghiệm trong thực tiễn.

• Phòng học trang bị đầy đủ thiết bị
phục vụ việc học tập và giảng dạy.

• Dịch vụ hỗ trợ học viên chuyên
nghiệp.

• Nhiều ưu đãi cho học viên.

GIẢNG VIÊN TIÊU BIỂU

Trung tâm Đào tạo UniTrain
Ta�ng 4, tòa nhà Thiên Sơn,
5 Nguye�n Gia Thie�u, Q.3, TP. HCM 
ĐT: (08) 66 826 629 - 0901 175 625
Email: info@unitrain.edu.vn
Website: www.unitrain.edu.vn

Vũ Thu Hà, ACCA, VACPA
Giám đốc quản lý tài sản nợ-có
Standard Chartered Bank 

Phùng Trọng Hải, ACCA, VACPA
Quản lý tài chính, kiểm toán
Zuellig Pharma, EY

Đinh Minh Tuấn, ACCA, VACPA, 
MBA
Chủ nhiệm kiểm toán EY

Hồ Nguyên Thanh, ACCA, VACPA
Chủ nhiệm kiểm toán EY

UniTrain là đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn và
đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán và tài chính với đội ngũ giảng viên dày dặn
kinh nghiệm quản lý tại các công ty kiểm toán lớn
(Big 4), các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc
gia hàng đầu tại Việt Nam.

(*): Vui lòng liên hệ trung tâm để được tư vấn về lịch
học, học phí và cập nhật các chính sách ưu đãi.




