
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KIỂM TOÁN NỘI BỘ
CÔNG CHỨNG - CIA

ĐIỀU KIỆN NHẬN CHỨNG CHỈ CIA
•  Thi đậu 3 kỳ thi của chương trình CIA
•  Có bằng Đại Học tại trường được công nhận
•  Có 2 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp

THỜI GIAN HỌC
•  Thứ bảy:   Chiều 13:30 - 16:30
• Chủ nhật:  Sáng  09:00 - 12:00
                       Chiều  13:00 - 16:00

CIA
CERTIFIED INTERNAL AUDITOR

CHUYÊN SÂU VỀ KIỂM TOÁN
NỘI BỘ & QUẢN TRỊ
RỦI RO DOANH NGHIỆP

ACCELERATE
YOUR SUCCESS

CHỨNG CHỈ CIA

CIA (Certi�ed Internal Auditor) được cấp bởi Hiệp Hội 
Kiểm Toán Nội Bộ IIA (The Institute of Internal 
Auditors), tổ chức nghề nghiệp quốc tế về Kiểm 
toán nội bộ duy nhất được thế giới công nhận. IIA 
được thành lập vào năm 1941 và hiện nay có hơn 
185.000 hội viên đến từ hơn 190 quốc gia

CIA là chứng chỉ kiểm toán nội bộ công chứng được 
các nhà tuyển dụng xem như chứng nhận đáng tin 
cậy trong việc đánh giá năng lực chuyên môn trong 
kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp

Nội dung học bổ ích, thiết thực, thời gian học ngắn, 
người học có thể hoàn thành chương trình CIA trong 
120 giờ học và ôn thi

Chi tiết xem tại website www.theiia.org

CIA DÀNH CHO

Nhân sự đang làm việc kiểm toán nội bộ (Kiểm 
toán viên nội bộ và Trưởng Kiểm toán nội bộ), 
kiểm soát nội bộ, ban kiểm soát, quản lý rủi ro và 
các cấp quản lý doanh nghiệp

Người làm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc 
lập, tài chính, ngân hàng, luật, quản trị doanh 
nghiệp muốn tìm hiểu sâu về kiểm toán nội bộ 
và quản trị rủi ro doanh nghiệp

Sinh viên năm cuối đại học có định hướng làm 
việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ hay kiểm 
soát nội bộ

Smart Train - tổ chức đào tạo được ủy quyền 

chính thức từ Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA



CÁC LÝ DO CHỌN HỌC CIA
TẠI SMART TRAIN

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
& HỌC PHÍ

TỔNG CỘNG: 120 42.000

Ghi chú: Tổng giờ học trên chưa bao gồm phần hướng dẫn 
ngoài giờ, hỗ trợ thi thử và phần tự học.

Smart Train là địa chỉ tin cậy đào tạo các chứng chỉ
Kế toán - Tài chính quốc tế như: ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR

ENHANCE
YOUR CAREER
IN FINANCE

Là đối tác đào tạo CIA được ủy quyền chính thức của 
Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA tại Việt Nam

Là địa chỉ đào tạo được tín nhiệm bởi hơn 12.000 học viên là 
các nhân viên kế toán, kiểm toán, tài chính đến từ các doanh 
nghiệp hàng đầu như: PwC, EY, Deloitte, KPMG, Suntory 
PepsiCo, Vinamilk, Mercedes Benz, Unilever, HSBC, Vietjet 
Air, Grant Thornton, Vietcombank, SSI, HSC, Vina Capital, 
Nestlé, Kimberly-Clark, EVN, PVN, PV Drilling, ACV, Viettel, 
Coteccons, Capital Land, Holcim, Dat Xanh Group, Manulife, 
AIA, Prudential, Bao Viet, Cathay Life, DHG Pharma, 
GlaxoSmithKline, Nitto Denko, Cargill, Techcombank, 
DKSH, ACB, Sacombank, Zuellig Pharma…

Đội ngũ giảng viên giỏi, tận tâm, gồm người Việt Nam và 
nước ngoài, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực 
tế tại các công ty đa quốc gia, có chứng chỉ CIA, ACCA, CMA 
hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ học ở nước ngoài

Dịch vụ chăm sóc học viên chu đáo, thân thiện, giúp học viên 
làm thủ tục đăng ký với IIA; phục vụ miễn phí bánh, trái cây lúc 
giải lao; giữ xe miễn phí

Phương pháp giảng dạy hiệu quả, chú trọng gắn lý thuyết 
với bài tập thực hành, kết hợp với các giờ ôn tập và làm bài thi 
thử, giúp học viên đạt kết quả tốt trong các kỳ thi

Tiện nghi cao cấp với phòng học máy lạnh, thư viện sách 
tham khảo, phòng máy tính và wi� miễn phí

Sĩ số lớp học giới hạn nhằm đảm bảo sự tương tác giữa giảng 
viên và học viên

Học phí cạnh tranh, chỉ bằng 30% chi phí học CIA tại Mỹ

PART 1: ESSENTIALS OF INTERNAL AUDITING

PART 2: PRACTICE OF INTERNAL AUDITING

PART 3: BUSINESS KNOWLEDGE FOR INTERNAL AUDITING

Business Acumen

Information Security

Information Technology

Financial Management

Revision and Mock Exams

HỌC PHÍ
(1.000 VNĐ)

GIỜ HỌCTÊN MÔN HỌC

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ CIA
ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Tạo sự khác biệt nghề nghiệp và nâng cao năng lực 
cạnh tranh bản thân để trở thành Trưởng Kiểm toán 
nội bộ

Mở rộng kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong lĩnh 
vực kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro doanh nghiệp 
theo tiêu chuẩn hành nghề quốc tế 

Gia tăng thu nhập cá nhân đáng kể với cơ hội nghề 
nghiệp rộng mở tại các tập đoàn, công ty đa quốc 
gia trên thế giới

Kết nối mạng lưới hội viên của Hiệp hội Kiểm toán 
Nội bộ Hoa Kỳ (IIA) trên toàn cầu

Được truy cập vào kho học liệu, tạp chí chuyên 
ngành Kiểm toán nội bộ của IIA

Smart Train Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà Việt Tower,
1 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
(+84-24) 3555 3333

Smart Train TP.HCM
Lầu 9, Giầy Việt Plaza,
180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
(+84-28) 3931 3333

Smart Train Thủ Đức
979H Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, 
Q. Thủ Đức, TP.HCM
(+84-28) 6651 3333

info@smarttrain.edu.vn�

www.smarttrain.edu.vn�

Smart Train

Managing the Internal Audit Activity

Planning the Engagement

Performing the Engagement

Communicating Engagement Results 
and Monitoring Progress

Revision and Mock Exams

HỌC PHÍ
(1.000 VNĐ)

GIỜ HỌCTÊN MÔN HỌC

TỔNG: 36 13.000

TỔNG: 48 16.000

HỌC PHÍ
(1.000 VNĐ)

GIỜ HỌCTÊN MÔN HỌC

Foundations of Internal Auditing

Independence and Objectivity

Pro�ciency and Due Professional Care

Quality Assurance and Improvement Program

Governance, Risk Management, and Control

Fraud Risks

Revision and Mock Exams

TỔNG: 36 13.000


