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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING 

KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

BCN CLB KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

Số: 02/2020/KH-MAAC 

*** 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm 2020. 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THAM LUẬN  

“EXCEL PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN” 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

‒ Giúp các bạn sinh viên tiếp cận và hiểu được tổng quan cũng như các nội dung, kiến 

thức chuyên môn và kĩ năng ứng dụng phần mềm Excel vào công việc Kiểm toán 

‒ Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm tin học hiện nay ứng dụng vào công 

việc Kiểm toán 

‒ Tạo cơ hội cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của Excel đối với Kiểm 

toán như thế nào 

‒ Hỗ trợ, bổ sung kiến thức, kỹ năng, chia sẻ kinh nghiệm giúp sinh viên tự tin ứng biến 

trước những lỗi kĩ thuật khi sử dụng phần mềm trong công việc. 

2. Yêu cầu: 

‒ Hội thảo phải được tổ chức chuyên nghiệp, tiết kiệm, sáng tạo, tránh hình thức, đảm 

bảo hiệu quả thiết thực và có sự phối hợp đồng đều giữa các ban với nhau. 

‒ Chuẩn bị kĩ nội dung, phổ biến hội thảo đến các bạn sinh viên khoa Kế toán – Kiểm 

toán của trường Đại học Tài chính - Marketing. 

‒ Nội dung trình bày phải thực sự phù hợp với nhu cầu sinh viên hiện nay và phải được 

thực hành để sinh viên dễ hiểu hơn. 

‒ Tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên gia tư vấn, giảng viên, những cá nhân giao lưu 

trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về nội dung hội thảo một cách thoải mái nhất, giải đáp 

thắc mắc cho sinh viên. 

‒ Các bạn sinh viên nghiêm túc tham dự, có tinh thần học hỏi, tiếp thu và sẵn sàng chia 

sẻ tích cực những suy nghĩ, thắc mắc. 
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II. NỘI DUNG: 

1. Chủ đề cuộc thi: “EXCEL PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM TOÁN” 

2. Đơn vị tham gia tổ chức: CLB Kế toán – Kiểm toán (MAAC) 

3. Đối tượng tham gia: Sinh viên Trường Đại học Tài chính – Marketing. 

4. Thời gian truyền thông: 

‒ Thời gian: 22/08/2020. 

‒ Cách thức: Thông qua fanpage của MAAC https://m.facebook.com/maac.ufm/ và các 

website liên kết với MAAC  

5. Nội dung chính của hội thảo: 

‒ Giới thiệu một số phần mềm hỗ trợ trong công việc ở vị trí kiểm toán. Đặc biệt là Excel. 

‒ Giải thích tầm quan trọng cũng như vai trò đóng góp của một số phần mềm được sử 

dụng trong công việc kiểm toán, đặc biệt là phần mềm Excel. 

‒ Giải thích Excel là gì? Công dụng? Vai trò? Có những điểm mạnh, điểm yếu gì so với 

các phần mềm hỗ trợ khác? 

‒ Vì sao chọn Excel trong công việc Kiểm toán mà không chọn các phần mềm khác? 

‒ Cách sử dụng cũng như các thao tác khi sử dụng Excel để quản lý, xử lý thông tin trong 

công việc Kiểm toán. 

‒ Giải đáp thắc mắc của các bạn sinh viên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Thành lập Ban chỉ đạo: 

 Th.S Lê Văn Tuấn Phó khoa KT-KT Trưởng ban 

 Th.S Võ Thị Thu Hà Chủ nhiệm CLB MAAC Thành viên 

2. Thành lập Ban Tổ chức: 

 Th.S Võ Thị Thu Hà Chủ nhiệm CLB Trưởng ban. 

 Đ/c Nguyễn Quốc Bảo     Phó Chủ nhiệm CLB Phó ban. 

 Đ/c Hồng Thị Ngọc Bích Trưởng ban Sự kiện Thành viên. 

 Đ/c Phạm Ngọc Mơ Trưởng ban Hậu cần Thành viên. 

 Đ/c Nguyễn Thị Thúy Linh Trưởng ban Truyền thông Thành viên.    

 Đ/c Nguyễn Hoàng Phương Vy Trưởng ban R&D Thành viên 

3. Công tác hỗ trợ tổ chức truyền thông và phân công nhiệm vụ: 
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STT PHÂN 

BAN 

THÀNH VIÊN NHIỆM VỤ 

1 BAN CHỦ 

NHIỆM 

- Đ/c Võ Thị Thu Hà 

- Đ/c Nguyễn Quốc Bảo 

- Đ/c Nguyễn Thị Thúy 

Linh 

- Đ/c Hồng Thị Ngọc Bích 

- Đ/c Phạm Ngọc Mơ 

- Đ/c Nguyễn Hoàng 

Phương Vy 

- Xây dựng kế hoạch chương trình 

và kinh phí thực hiện chương 

trình.  

- Tổ chức, điều hành chương trình. 

2  BAN 

TRUYỀN 

THÔNG 

- Đ/c Nguyễn Thị Thúy 

Linh 

- Các đ/c là thành viên của 

Ban truyền thông. 

- Tổ chức tuyên truyền kế hoạch, 

nội dung chương trình. 

- Viết content, đăng bài, xử lý các 

thông tin đăng ký và phản hồi 

của thí sinh trong toàn bộ thời 

gian chuẩn bị cũng như diễn ra 

cuộc thi 

3 BAN 

HẬU 

CẦN 

- Đ/c Phạm Ngọc Mơ 

- Các đ/c là thành viên Ban 

hậu cần 

- Chuẩn bị phần thưởng cho các 

bạn đặt câu hỏi 

- Phối hợp tích cực cùng các ban 

khác trong suốt thời gian diễn ra 

cuộc thi 

4 BAN 

R&D 

- Đ/c Nguyễn Hoàng 

Phương Vy 

- Các đ/c là thành viên ban 

R&D 

- Lên ý tưởng, xây dựng bản kế 

hoạch cụ thể cho cuộc thi. 

- Quản lý danh sinh viên tham gai 

báo cáo. 

- Hỗ trợ tích cực trong suốt quá 

trình chuẩn bị và diễn ra cuộc 

thi. 

5 BAN 

SỰ 

KIỆN 

- Đ/c Hồng Thị Ngọc Bích 

- Các đ/c là thành viên Ban 

sự kiện 

- Tổ chức chương trình và hỗ trợ 

tích cực trong suốt quá trình 

chuẩn bị và diễn ra báo cáo. 

 

 

3. Tiến độ thực hiện kế hoạch:  

‒ Từ 07/08 đến 10/08/2020  : Xây dựng kế hoạch. 

‒ Từ 11/08 đến 13/08 /2020 : Trình kế hoạch ký duyệt. 
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‒ Từ 14/08 đến 21/08/2020  : Triển khai công tác truyền thông. 

‒ Từ 22/08/2020   : Tổ chức buổi báo cáo tham luận 

 

 

Nơi nhận: 

- BCH Liên Chi hội (Báo cáo). 

- Lãnh đạo khoa (Báo cáo). 

- Chi hội (Tuyên truyền). 

- BCN CLB (Lưu và thực hiện). 

TM. LÃNH ĐẠO KHOA 

 

 

 

Th.S Lê Văn Tuấn 

    TM. BCN CLB MAAC 

Chủ nhiệm CLB 

 

 

      Th.S Võ Thị Thu Hà 


