
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được triển khai rộng rãi trên toàn cầu, với hơn 130 
quốc gia và vùng lãnh thổ bắt buộc hoặc công nhận sử dụng IFRS. Tại Việt Nam, với xu hướng 
hội nhập và nhu cầu tiếp cận thị trường vốn quốc tế khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp hướng 
đến áp dụng IFRS. Gần đây, Bộ Tài chính đang xây dựng lộ trình cụ thể nhằm từng bước triển 
khai áp dụng IFRS cho các doanh nghiệp dự kiến từ năm 2020.

Chương trình học DipIFR (Diploma in International 
Financial Reporting) được Smart Train triển khai dưới 
sự ủy quyền từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh 
Quốc ACCA, một tổ chức nghề nghiệp danh tiếng 
toàn cầu với hơn 527.000 học viên và 219.000 hội 
viên tại hơn 180 quốc gia trên thế giới.

Giảng viên của chương trình là chuyên gia trong lĩnh 
vực kế toán - kiểm toán - tài chính và có nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn trong tư vấn hướng dẫn áp dụng 
IFRS cho các doanh nghiệp cũng như giảng dạy IFRS 
tại Việt Nam và nước ngoài.

Khóa học DipIFR dành cho học viên có mong muốn sở 
hữu nền tảng vững chắc và thông thạo về chuẩn mực 
báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Thời gian học ngắn, có thể hoàn thành chương trình 
DipIFR trong 60 giờ học

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH

AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC DIPIFR

Nhân sự kế toán, tài chính, kiểm toán có quan tâm tìm 
hiểu và nắm vững kiến thức về IFRS

Học viên ACCA chưa học môn F7 hoặc chưa hoàn tất 
chương trình ACCA, có quan tâm học sâu về IFRS và thi 
lấy chứng chỉ DipIFR

Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính, Giám đốc tài 
chính muốn tìm hiểu IFRS để áp dụng tại doanh nghiệp

LỢI ÍCH CỦA CHỨNG CHỈ DIPIFR

Hiểu và giải thích được khung quy định báo cáo tài 
chính quốc tế theo IASB

Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính trong việc 
trình bày các thành phần báo cáo tài chính

Xác định và áp dụng yêu cầu về công bố thông tin 
trong báo cáo tài chính và thuyết minh

Lập báo cáo tài chính tập đoàn (loại trừ báo cáo lưu 
chuyển tiền tệ của tập đoàn) bao gồm các đơn vị 
thành viên, các cơ sở đầu tư và liên doanh

Được miễn thi môn FR (Financial Reporting) để tiếp 
tục học và thi lấy chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh 
Quốc (ACCA) 

Trau dồi và mở rộng vốn tiếng Anh chuyên ngành Kế 
toán – Tài chính

Khẳng định lợi thế cạnh tranh của bản thân, gia tăng 
cơ hội việc làm tại các công ty lớn, ngân hàng và tập 
đoàn đa quốc gia

HỌC PHÍ:  14.500.000 VNĐ

THỜI GIAN HỌC:
• Tối thứ 2 – 4 – 6 hoặc thứ 3 – 5 – 7: 18:15 – 21:00
• Chủ nhật: sáng 08:00 – 12:00, chiều 13:00 – 17:00

Sau khi hoàn tất chứng chỉ này, học viên sẽ:

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

DipIFR

IFRS
CHUẨN MỰC BÁO CÁO
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ



LÝ DO NÊN CHỌN HỌC DIPIFR
TẠI SMART TRAIN

Smart Train là tổ chức đào tạo 
được cấp quyền chính thức từ Hiệp 
hội ACCA, đồng thời được ACCA ủy 
quyền chính thức đào tạo chứng chỉ 
DipIFR tại Việt Nam

Địa chỉ đào tạo được tín nhiệm bởi 
hơn 1.200 khách hàng doanh 
nghiệp và hơn 17.000 học viên là 
nhân sự đang làm trong lĩnh vực kế 
toán - kiểm toán - tài chính đến từ 
các công ty kiểm toán, ngân hàng, 
công ty niêm yết, công ty lớn 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 
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
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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, 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. Hồ sơ đăng ký và các tài liệu liên quan 
cần được nộp trước ngày hết hạn cho kỳ thi 
tương ứng

Lệ phí đăng ký ban đầu 36 GBP và phí thi 126 GBP

Lệ phí của ACCA bao gồm phí đăng ký ban đầu 
và phí thi, có thể thay đổi hàng năm

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

TÀI LIỆU HỌC

Học viên chương trình DipIFR sẽ sử dụng tài 
liệu gốc từ nhà xuất bản được Hiệp hội ACCA 
công nhận là BPP Learning Media (Anh Quốc)

Tài liệu bao gồm: Study Text, Practice & 
Revision Kit và Passcards

Tài liệu bài giảng, bài đọc tham khảo do giảng 
viên Smart Train biên soạn

CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời lượng: 60 giờ)

A. International sources of authority
  The International Accounting Standards Board (IASB)  
  and the regulatory framework

B. Elements of financial statements
 1. Revenue recognition
 2. Property, plant and equipment
 3. Impairment of assets
 4. Leases
 5. Intangible assets and goodwill
 6. Inventories
 7. Financial instruments
 8. Provisions, contingent assets and liabilities
 9. Employment and post-employment benefits
 10. Tax in financial statements
 11. The effects of changes in foreign currency exchange   
  rates
 12. Agriculture
 13. Share-based payment
 14. Exploration and evaluation expenditures
 15. Fair value measurement
C. Presentation and additional disclosures
 1. Presentation of the statement of financial position and  
  the statement of profit or loss and other    
  comprehensive income
 2. Earnings per share
 3. Events after the reporting date
 4. Accounting policies, changes in accounting estimates  
  and errors
 5. Related party disclosures
 6. Operating segments
 7. Reporting requirements of small and medium-sized   
  entities (SMEs)

D. Preparation of external financial reports for combined   
 entities, associates and joint arrangements
 1. Preparation of group consolidated external Reports
 2. Business combinations – intra-group adjustments
 3. Business combinations – fair value adjustments
 4. Business combinations – associates and joint   
  arrangements

KỲ THI

• DipIFR được tổ chức 02 lần mỗi năm (tháng 6 và tháng 12) tại các trung  
 tâm khảo thí của ACCA

• Hình thức thi viết (written exam), bao gồm 02 phần với các câu hỏi tính  
 toán và suy luận. Học viên đạt kết quả thi đậu nếu có số điểm từ 50%  
 trở lên

• Cấu trúc bài thi:

PHẦN A

PHẦN B

01 câu hỏi về kế toán – tài chính

03 câu hỏi đề cập đến các chuẩn mực 
kế toán

40 điểm

60 điểm

100 điểmTổng cộng


