
THỰC HÀNH EXCEL 

TRONG KIỂM TOÁN



NỘI DUNG

• Các hàm và công cụ thông dụng trong

phân tích và xử lý dữ liệu kế toán.

• Thực hành vận dụng Excel vào các tình

huống thực tế trong kiểm toán các phần

hành. Trình bày working papers chuyên

nghiệp.

• Thao tác nhanh sử dụng phím tắt.

• Các lỗi thường gặp trong Excel và cách

khắc phục.

GIẢNG VIÊN

Phan Văn Tiến

Phó Chủ nhiệm kiểm toán EY

• Thầy Phan Văn Tiến là Trưởng nhóm

kiểm toán năm 3 của Ernst & Young Việt

Nam. Thầy có nhiều năm kinh nghiệm

cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn cho

các công ty đa quốc gia đang hoạt động

tại Việt Nam, các công ty có vốn đầu tư

nước ngoài, các tổ chức tài chính, quỹ

đầu tư và các doanh nghiệp hàng đầu,

niêm yết ở Việt Nam.

• Thầy Tiến có kiến thức chuyên môn cao

về các chuẩn mực kiểm toán, kế toán Việt

Nam và quốc tế và thực hành phân tích

tài chính, hợp nhất báo cáo tài chính,

chuyển đổi báo cáo tài chính sang chuẩn

mực kế toán quốc tế IFRS cho mục đích

niêm yết, báo cáo.

• Lớp Thực hành Excel trong kiểm toán của

thầy Tiến luôn sôi động và đem lại nhiều

kiến thức thực tế bổ ích cho học viên.

MỤC TIÊU

• Khóa học Thực hành Excel trong kiểm

toán cung cấp cho học viên những kỹ

năng thực hành chuyên sâu về kiểm

toán. Khóa học tóm lược các đặc tính

của dữ liệu kế toán phục vụ công tác

kiểm tra. Đồng thời cung cấp cho học

viên các phương pháp và kỹ thuật

Excel sử dụng trong kiểm toán báo cáo

tài chính.

• Sau khi kết thúc khoá học, học viên có

thể ứng dụng thành thạo và linh hoạt

các công cụ hỗ trợ vào công việc của

mình tại các doanh nghiệp kiểm toán,

đồng thời trở thành những ứng viên

nổi bật hơn cho các vị trí tuyển dụng

mong muốn.

ĐIỂM ĐẶC BIỆT

• Khóa học được thiết kế tập trung vào

nội dung thực hành, giúp học viên ứng

dụng ngay vào công việc hàng ngày.

• Giảng viên là Phó Chủ nhiệm kiểm

toán của Big 4, chia sẻ nhiều kinh

nghiệm thực tế.

• Phương pháp giảng dạy logic, dễ

hiểu, tập trung chủ yếu vào thực hành.

• Giải đáp các thắc mắc và tình huống

thực tế của học viên trong quá trình

học.

• Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo

tương tác tốt trong học tập.

• Kết thúc khóa học, học viên được cấp
chứng nhận để bổ sung hồ sơ xin việc.
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