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1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1.

Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân đại học ngành Tài chính – Ngân hàng, chuyên ngành Qu ản lý thuế có phẩm chất
chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế,
quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Tài chính – Ngân hàng,
đặc biệt là những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực thuế và quản lý thuế; có tư duy
độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức và khả năng học tập ở bậc cao hơn nhằm đáp
ứng yêu cầu công việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1.Về kiến thức:
Cử nhân chuyên ngành Quản lý thuế được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, tài
chính, quản lý và quản trị kinh doanh.
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân chuyên ngành quản lý thuế có kiến thức chuyên môn đảm bảo nhằm
thực hiện tốt công việc của cán bộ thuế từ cấp Chi cục thuế, Cục thuế đến Tổng cục thuế và các
cấp tương đương trong lĩnh vực Hải quan hoặc thực hiện kê khai thuế tại doanh nghiệp.
Các môn học tập trung hướng đến kiến thức chuyên sâu như: lý thuyết về quản lý thuế, thuế thu
nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản, các vấn đề phát sinh trong quan hệ thuế quốc tế, hoạt động tài
chính công ty đa quốc gia và vấn đề chuyển thuế, chuyển giá, các quy trình nghiệp vụ liên quan
đến quản lý thuế của cơ quan hải quan, nghiệp vụ hải quan và kế toán thuế.
Bên cạnh đó, cử nhân chuyên ngành Quản lý Thuế nắm vững kiến thức ngành Tài chính – Ngân
hàng hoạt động của các ngân hàng thương m ại và các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng,
hoạt động tài chính doanh nghiệp, hoạt động tài chính khu vực nhà nước, hoạt động tài chính
quốc tế, hoạt động của thị trường chứng khoán.

1.2.2.Về kỹ năng:
Cử nhân tốt nghiệp có khả năng thực hành nghiệp vụ thuế tại cơ quan thuế, hải quan và khai thuế
tại doanh nghiệp.
Với khối kiến thức ngành Tài chính Ngân hàng sau khi tốt nghiệp, cử nhân cần có kỹ năng và
nghiệp vụ cơ bản trên tất cả các mặt hoạt động của lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng như: có kỹ
năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế tài chính ở tầm vĩ mô
và vi mô, các nguyên lý vận hành hệ thống tài chính, nghiệp vụ ngân hàng, kho bạc, chứng
khoán...
Đặc biệt là khả năng phân tích tác động của chính sách thuế đối với nền kinh tế, nắm vững nội
dung từng sắc thuế nhằm áp dụng các nghiệp vụ quản lý thuế, nghiệp vụ hải quan phù hợp; hiểu
và nắm vững về hoạt động thương mại điện tử và hệ thống truyền số liệu với công tác quản lý
thuế hiện nay, có khả năng phát hiện và xử lý các vấn đề về thuế và gian lận thuế của các công ty
đa quốc gia trong thương mại và đầu tư quốc tế, các gian lận thuế trong thương mại điện tử…
Ngoài ra cử nhân chuyên ngành còn có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý
thông tin, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc. Đây là những yêu
cầu bắt buộc khi thi tuyển công chứ thuế cũng như nhiệm vụ của cơ quan thuế tại các đội thuế,
đội thanh tra và giải quyết thủ tục hành chính thuế hàng ngày.

1.2.3.Về thái độ:
Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành pháp luật Nhà Nước, nội quy, quy chế của
đơn vị; có tinh thần cầu thị, lạc quan, chủ động sáng tạo; có ý thức và năng lực hợp tác trong
việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; có thái độ tự tin, quyết đoán và công tâm trong công
việc; biết tôn trọng và học hỏi từ những lời phê bình.

1.2.4.Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:
Chuyên viên trong ngành Tài chính – Ngân hàng nói chung cũng như các cơ quan quản lý Nhà
nước từ Trung Ương đến địa phương.
Đặc biệt là các cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan tài chính; các doanh nghi ệp, tổ chức tư
vấn thuế và công ty kiểm toán, chuyên viên trong các tổ chức Tài chính - Ngân hàng, các cơ
quan giám sát và thanh tra tài chính.
Giảng viên, nghiên cứu viên trong các viện, trường đại học về kinh tế, tài chính, ngân hàng.

1.2.5.Trình độ ngoại ngữ và tin học:
Đạt trình độ về ngoại ngữ và tin học theo chuẩn đầu ra của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Ngoài ra, có khả năng sử dụng tiếng Anh ngành Tài chính – Ngân hàng để có thể đọc tài liệu
phục vụ cho học tập, nghiên cứu và có thể giao tiếp về chuyên môn với các đối tác nước ngoài.
Sinh viên được trang bị kiến thức công nghệ thông tin trong lĩnh vực công về hệ thống thông tin
quản lý, mạng máy tính và truyền số liệu và tin học tài chính, nắm vững phương thức truyền số
liệu điện tử, phù hợp với yêu cầu tích hợp công nghệ cao trong công việc, với xu thế hội nhập
kinh tế quốc tế và mô hình Chính phủ điện tử.
Đạt trình độ thực hành đối với công nghệ chuyên ngành tài chính công nói chung và qu ản lý thuế
nói riêng. Vì cải cách tài chính công với nòng cốt là hệ thống tin học quản lý trong lĩnh vực thuế
- hải quan - kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại (TABMIS) được trang bị cho cử nhân
chuyên ngành quản lý thuế thông qua các môn học chuyên ngành.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4 năm

3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:

130 tín chỉ

4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục
và Đào tạo

5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT Đào tạo theo hệ thống tín chỉ, tích lũy đủ số
tín chỉ theo quy định của Chương trình đào
NGHIỆP:
tạo
6. THANG ĐIỂM:

Thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm
chữ

7. CẤU TRÚC KIẾN THỨC CỦA CH ƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
7.1. Kiến thức giáo dục đại cương

44 tín chỉ

(không kể GDTC và GDQP):
7.1.1. Kiến thức bắt buộc:

29 tín chỉ

7.1.2. Kiến thức lựa chọn chung của Tr ường:

12 tín chỉ

7.1.3. Kiến thức lựa chọn:

3 tín chỉ

7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp:

86 tín chỉ

7.2.1. Kiến thức bắt buộc của Trường:

6 tín chỉ

7.2.2. Kiến thức chung của ngành:

24 tín chỉ

7.2.3. Kiến thức lựa chọn của ngành:

18 tín chỉ

7.2.4. Kiến thức chuyên ngành:

28 tín chỉ

7.2.5. Chuyên đề thực tập:

10 tín chỉ

8. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tổng số tín chỉ
Kiến thức giáo dục đại cương
Kiến thức bắt buộc
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 1
1 1
Principles of Maxism-Leninism 1
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin 2
2 2
Principles of Maxism-Leninism 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3 3
Ho Chi Minh Ideology
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

14

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Political Revolution Roadmap of the Communist Party of Vietnam

Ngoại ngữ
Foreign Language
Toán cho các nhà kinh tế 1
6
Mathematics for Economics 1
Lý thuyết xác suất và thống kê toán 1
7
Probability and Mathematical Statistics 1
Pháp luật đại cương
8
Fundamentals of Laws
Tin học đại cương
9
Basic Informatics
Kiến thức bắt buộc của Trường
5

Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
Kinh tế vĩ mô 1
2
Macroeconomics 1
Quản lý học 1
3
Essentials of Management 1
Quản trị kinh doanh 1
4
Business Management 1
Kiến thức lựa chọn
(Sinh viên chon 1 học phần trong tổ hợp)
Toán cho các nhà kinh tế 2
Mathematics for Economics 2
Hệ thống thông tin quản lý
1
Management Information Systems
Xã hội học
Sociology
Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
1

SỐ
TC
130
44
29

LLNL

2

LLNL

3

LLTT

2

LLDL

3

3

NNKC

9

Sinh viên tự tích lũy và nộp
chứng chỉ theo quy định

TOCB

2

2

TOKT

3

LUCS

2

2

TIKT

3

Sinh viên tự tích lũy và nộp
chứng chỉ theo quy định

16

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
Nguyên lý kế toán
2
Accounting Principles
1

Kiến thức chung của ngành

2
3
2

3

12
KHMI

3

KHMA

3

QLKT

3

QTTH

3

3
3
3
3

3
TOCB
TIHT

3

3

NLXH
86

Kiến thức bắt buộc của Trường
15

BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ
1 2 3 4 5 6 7

MÃ
BM

6
NHLT

3

3

KTKE

3

3

24

17

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

Ngân hàng thương mại 1
Commercial Bank 1
Tài chính doanh nghiệp 1
Corporate Finance 1
Tài chính quốc tế 1
International Finance 1
Tài chính công 1
Public Finance 1
Thị trường chứng khoán 1
Stock Market 1
Bảo hiểm thương mại 1
Business Insurance 1

NHTM

3

3

NHTC

3

3

NHQT

3

3

NHCO

3

3

NHCK

3

BHKT

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ 2
Monetary and Financial Theories 2

NHLT

3

Quản trị rủi ro
Risk Management

NHTM

3

Kiến thức lựa chọn của ngành
(SV tự chọn 1 học phần trong mỗi tổ hợp)

25

26

27

28

29

1

2

3

4

5

3
3
3
3

18

Kinh tế lượng 1
Econometrics 1

TOKT

Toán tài chính
Financial Mathematics

NHTM

Tiếng Anh ngành Tài chính - Ngân hàng
English for Finance - Banking

NHTM

Phân tích tài chính
Financial Analysis

NHTC

Văn hóa và đạo đức kinh doanh
Business Ethics & Culture

QTVH

Lịch sử các học thuyết kinh tế
History of Economic Theories

LLNL

Quản lý công nghệ
Management of Technology

QLCN

Mô hình toán kinh tế
Mathematical Economic Models

TOKT

Thống kê kinh doanh
Business Statistics

TKKD

Tin học ứng dụng
Applied Informatics

TIHT

Kinh tế lượng 2
Econometrics 2

TOKT

Kinh tế nông nghiệp
Agricultural Economics

TNKT

Kinh tế và Quản lý công nghiệp
Industrial Economics and Management

QTKD

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

29

30

31

32

5

6

7

8

2
Kinh tế thương mại
Trade Economics

TMKT

Marketing căn bản
Principles of Marketing

MKMA

Kinh tế đầu tư
Investment Economics

DTKT

Định giá bất động sản
Real Estate Valuation

TNBD

Quản trị nhân lực
Human Resource Management

NLQT

Thương mại quốc tế
International Trade

TMQT

Kinh doanh quốc tế
International Business

TMKD

Kiểm toán căn bản
Basic Auditing

KTKI

Phân tích báo cáo tài chính
Financial Statement Analysis

KTTC

Kế toán tài chính
Financial Accounting

KTTC

Kiến thức bắt buộc của chuyên ngành

2

2

2

2

2

2

2

18

33

1

Quản lý thuế 1
Taxation Management 1

NHCO

3

34

2

Quản lý thuế 2
Taxation Management 2

NHCO

2

35

3

Thuế
Taxation

NHCO

3

36

4

Thuế quốc tế
International Taxation

NHCO

3

37

5

Nghiệp vụ Hải quan
Customs Practice

TMQT

3

38

6

Tài chính công ty đa quốc gia
Multinational Business Finance

NHQT

2

3
2
3
3
3

2

39

7

Đề án môn học Quản lý thuế
Course Project of Taxation Management

NHCO

Kiến thức lựa chọn của chuyên ngành
(SV tự chọn 5 học phần trong 13 học phần sau)

40

41

1

2

NHCO

Quản lý công sản
Public Assets Management

NHCO

Quản lý Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
Economic Management and Market Economy

QLKT

Kiểm toán tài chính
Financial Auditing

KTKI

Phân tích chính sách
Introduction to Policy Analysis

QLKT

Thanh toán quốc tế
International Settlement

NHQT

Đầu tư quốc tế
International Investment

NHQT

3

43

Kế toán quốc tế
International Accounting
Hệ thống thông tin quản lý
Management Information System
Tin học tài chính
4 Financial Informatics

2

10

Tài chính công 2
Public Finance 2

42

2

2

2

2

2

2

2

KTKE
TIHT
TIKT

Mạng máy tính và truyền số liệu
Computer Network and Data Communication
Tài chính doanh nghiệp 2
Corporate Finance 2
44 5
Quản trị doanh nghiệp
Enterprise Management
Chuyên đề thực tập
Internship Programme
Tổng số tín chỉ bố trí cho các học kỳ

2

2

CNTT
NHTC
2

2

QTKD
10
9

9

16 19 20 19 16

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN NGÂN HÀNG - TÀI CHÍNH

TRƯỞNG KHOA ĐH TẠI CHỨC

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Đã ký

Đã ký

PGS.TS Đặng Ngọc Đức

PGS.TS Phạm Quang

GS.TS Trần Thọ Đạt

