
Chứng chỉ CertIFR cung cấp nền tảng vững chắc về cách 
lập báo cáo tài chính quốc tế, các chuẩn mực lập báo 
cáo tài chính quốc tế IFRS, thành Ủy Ban chuẩn mực kế 
toán quốc tế (IASB) với những cập nhật thường xuyên 
và xu hướng thay đổi trong tương lai. Cơ cấu nội dung 
đào tạo rõ ràng và thân thiện với người sử dụng trong 
đó phân tích kỹ nội dung của từng chuẩn mực IFRS cụ 
thể với các bài tập tình huống thực tiễn. Chương trình 
đào tạo có các bài thi thử trắc nghiệm ở mỗi học phần 
để học viên kiểm tra kiến thức thu được và chuẩn bị 
cho bài thi cấp Chứng chỉ.

TỔNG QUAN CHỨNG CHỈ CertIFR

CHỨNG CHỈ CertIFR DÀNH CHO

• Kế toán viên, kiểm toán viên và chuyên gia tài chính     
   lập và/hoặc kiểm toán báo cáo tài chính cần kiến thức  
   kỹ  năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn mực quốc tế

• Những nhà phân tích, nhà đầu tư và quản lý danh mục  
   đầu tư

• Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức ban hành và  
   quản lý chuẩn mực

• Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về  
   kiến thức và kỹ năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn  
   mực quốc tế

Smart Train - tổ chức được ủy quyền đào tạo ACCA, CertIFR và DipIFR từ năm 2010

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

• Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực      
   IFRS trên toàn cầu

• Nắm được cách thức vận hành của Tổ chức IFRS,      
   Ủy ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IASB, những      
    thay đổi và yêu cầu cập nhật thường xuyên của IFRS

• Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn  
    mực IFRS cụ thể ở góc độ người lập báo cáo, kiểm  
    toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính
• Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế

HỌC PHÍ:  6.600.000 VNĐ 
(Chưa bao gồm lệ phí đóng cho ACCA & tài liệu học Online)

THỜI LƯỢNG HỌC: 40 giờ

THỜI GIAN HỌC:
• Tối thứ 2 - 4 - 6 (18:15 - 21:15)
• Thứ Bảy (08:00 - 17:00)
• Chủ Nhật (08:00 - 17:00)

CertIFR - Certificate in 
International Financial Reporting
Chứng chỉ phối hợp ACCA – VACPA về 
Lập Báo cáo Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Hiện nay có đến 166 quốc gia và vùng lãnh thổ yêu cầu hoặc cấp phép 
áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS), tại Việt Nam, Bộ 
Tài Chính cũng đang trong quá trình xây dựng lộ trình áp dụng IFRS theo 
các giai đoạn phù hợp sau 2020, theo đó nhu cầu nhân sự có kiến thức, kỹ 
năng về IFRS trở thành một nhu cầu cấp thiết.

Smart Train vinh dự được trao chứng nhận: “Đơn vị đào tạo được ACCA & 
VACPA chỉ định thực hiện đào tạo Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính 
quốc tế IFR (CertIFR)”.



www.smarttrain.edu.vn
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 & 10, Giầy Việt Plaza,
180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
(+84-28) 3931 8442

HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ & LỆ PHÍ

• Học viên có thể đăng ký online trên website của ACCA hoặc  
    VACPA  hoặc đăng ký trực tiếp tại Smart Train. Hồ sơ đăng ký  
    và các tài liệu liên quan cần được nộp trước ngày hết hạn cho  
    kỳ thi tương ứng.

• Chi tiết về hồ sơ đăng ký và đóng phí thi CertIFR, liên hệ Smart Train  
   để được hỗ trợ miễn phí.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Khóa đào tạo bao gồm các bài tập tình huống thực tế, nội 
dung của từng chuẩn mực, cơ sở dữ liệu các câu hỏi thường 
gặp và giải đáp. Nội dung đào tạo được cập nhật hàng năm 
theo những thay đổi của các chuẩn mực IFRS. Đề cương đào 
tạo của CertIFR bao gồm:

• Bản chất và cơ chế hoạt động của Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán  
    quốc tế IASB

• Hiện trạng và các giải pháp áp dụng IFRS trên toàn cầu

• Nhóm các chuẩn mực trình bày báo cáo và lợi nhuận

• Nhóm các chuẩn mực Kế toán tài sản và nợ

• Nhóm các chuẩn mực Kế toán tập đoàn

• Nhóm các chuẩn mực về Thuyết minh báo cáo Tài chính

• Các khác biệt mang tính nguyên tắc giữa Chuẩn mực     
    UK/US GAAP và IFRS

• Các vấn đề hiện hành trong chuẩn mực IFRS

• CertIFR được tổ chức thi trên máy tính tại nhà với thời gian thi  
    linh hoạt

• Hình thức thi: trực tuyến (CBE) gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm  
   trong khoảng 1 tiếng

• Điểm đạt là 50% và học viên sẽ được thi 3 lần tối đa trong 
 6 tháng

KỲ THI

GIÁO TRÌNH & HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

Học viên sẽ được cung cấp tài khoản trực 
tuyến để truy cập vào giáo trình bằng tiếng 
anh được ACCA bảo đảm về chất lượng 
chuyên môn và cập nhật nội dung hàng năm. 
Đồng thời, học viên sẽ được Smart Train cung 
cấp các tài liệu bổ trợ và công cụ hỗ trợ phù 
hợp khi học trên lớp.

LÝ DO NÊN CHỌN HỌC CertIFR
TẠI SMART TRAIN

Smart Train là tổ chức được cấp 
quyền đào tạo ACCA, CertIFR và 
DipIFR chính thức của Hiệp Hội Kế 
Toán Công Chứng Anh Quốc ACCA 
từ năm 2010.

Địa chỉ đào tạo được tín nhiệm 
bởi hơn 24.000 học viên là các Kế 
toán – Kiểm toán – Tài chính đến 
từ các công ty lớn, ngân hàng và 
tập đoàn đa quốc gia hàng đầu. 

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

Dịch vụ chăm sóc học viên chu 
đáo, thân thiện, phục vụ miễn 
phí bánh, trái cây lúc giải lao, giữ 
xe miễn phí. Đặc biệt miễn phí 
dịch thuật và làm hồ sơ dự thi 
cho học viên.
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Các kế toán viên, kiểm toán viên, chuyên gia tài chính và các doanh nghiệp ở Việt Nam cần có đủ kiến thức 
và kỹ năng đối mặt với những thách thức và tận dụng các cơ hội IFRS mang lại. Đào tạo IFRS là công việc ưu 
tiên Việt Nam cần sự  hỗ trợ và hợp tác từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới, ACCA và các hiệp hội 
trong nước như VACPA 

Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Việt Nam


