
 

•  Tổng quan kiểm toán nội bộ CNTT

•  Phân loại kiểm toán CNTT

•  Phân loại rủi ro và kiểm soát CNTT

•  Đánh giá rủi ro hoạt động CNTT

•  Quy trình kiểm toán CNTT

•  Hướng dẫn viết báo cáo kiểm toán CNTT

•  Lưu ý quan trọng trong quá trình kiểm toán CNTT

Thời lượng: 02 ngày (từ 8h30 đến16h30)

Học phí: 5.000.000 VNĐ 

Chính sách ưu đãi: dành cho khóa khai giảng trong năm 
2022 (được cộng dồn) (*):

•  Ưu đãi 5% học phí cho nhóm đăng ký từ 3 học viên  
    hoặc từ 3 khóa học trở lên

•  Ưu đãi 5% học phí cho học viên cũ Smart Train

•  Ưu đãi 5% học phí cho đăng ký đóng phí sớm 15  
    ngày trước khai giảng

(*) Áp dụng có điều kiện

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

www.smarttrain.edu.vn

smarttrain.edu.vn

Smart Train TP.HCM:
Tầng 9&10, Giầy Việt Plaza,
180 -182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM

Smart Train Hà Nội:
Tầng 15, Tòa nhà Việt Tower,
Số 1 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội

THÔNG TIN KHOÁ HỌC

Smart Train là tổ chức duy nhất tại Việt Nam được cấp 
quyền đào tạo chính thức bởi 5 hiệp hội kế toán, kiểm 
toán, tài chính uy tín lớn trên thế giới: ACCA, IMA, IIA, CFA 
Institute và AFP

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ:
Email: enrollment@smarttrain.edu.vn
Tel: 028 3931 333 (ext: 19)

Kiểm toán Công nghệ Thông tin (CNTT) là việc kiểm tra và đánh 
giá các ứng dụng phần mềm, cơ sở hạ tầng CNTT, việc sử dụng 
và quản lý dữ liệu, các chính sách, thủ tục và quy trình hoạt 
động CNTT so với các tiêu chuẩn hoặc chính sách đã được thiết 
lập. Kiểm toán viên sẽ đánh giá các kiểm soát để đảm bảo hệ 
thống CNTT được vận hành chính xác và phù hợp với các mục 
tiêu của tổ chức.

Smart Train – Đối tác đào tạo được cấp quyền chính thức của 
Hiệp Hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA (The Institute of 
Internal Auditors) triển khai khóa học “Kiểm toán Hệ thống 
Công nghệ Thông tin – IT Audit” nhằm hỗ trợ người học biết 
được các kiến thức cốt lõi và xây dựng các kỹ năng thiết yếu 
trong quá trình thực hiện kiểm toán và đánh giá rủi ro CNTT.

AI CÓ THỂ THAM DỰ KHÓA HỌC

•  Nhân sự làm việc trong bộ phận Kiểm toán nội bộ,  
    Kiểm soát nội bộ, Kiểm toán CNTT, Quản trị rủi ro,  
    Tuân thủ – Pháp chế và Phòng chống gian lận cần nâng  
    cao trình độ chuyên môn theo chuẩn quốc tế

•  Nhân sự lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân  
    hàng, Bảo hiểm…muốn tìm hiểu thêm về KTNB và quản  
    trị rủi ro doanh nghiệp

•  Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát,  
    Ban Giám Đốc và những người quan tâm

KẾT QUẢ SAU KHÓA HỌC

Sau khóa học, học viên có khả năng nắm bắt các vấn đề cốt lõi 
về Kiểm toán CNTT:

•  Nhận thức được vai trò của kiểm toán CNTT trong doanh nghiệp.

•  Phân biệt các cuộc kiểm toán CNTT trên thực tế

•  Mô hình kiểm toán CNTT trên thế giới và Việt Nam

•  Nhận diện các rủi ro CNTT đang tồn tại

•  Xác định các biện pháp kiểm soát CNTT được thiết kế theo  
    chuẩn quốc tế

•  Nắm bắt phương pháp đánh giá rủi ro CNTT

•  Nắm bắt quy trình kiểm toán CNTT và cách thức thực hiện

Khai Giảng Khóa Học 

KIỂM TOÁN HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - IT AUDIT
Phát triển chuyên môn - Nâng tầm sự nghiệp


