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GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Luân Đôn (London Chamber of Commerce 
and Industry - LCCI), là tổ chức phi chính 
phủ được chính thức công nhận từ năm 
1887 bởi các nhà tuyển dụng, các tổ chức 
Chính phủ và các trường đại học trên thế 
giới.  LCCI đã thành lập một tổ chức tiêu 
chuẩn hóa nghiệp vụ gọi là Hội đồng 
khảo thí (Examinations Board). Tháng 
12/2002, Hội đồng khảo thí sáp nhập với 
GOA (Goal Online Assessment), một đơn 
vị tiên phong trong lĩnh vực khảo thí 
trực tuyến, thành lập nên EDI (Education 
Development International). LCCI IQs 
(LCCI International Qualifications) là bằng 
cấp được cấp bởi EDI, được nhiều tổ chức 
kinh doanh trên thế giới công nhận. 

LCCI IQs là bằng cấp quốc tế về nhiều 
lĩnh vực, bao quát được tất cả chức năng 
chính trong kinh doanh; trong đó bằng 
Kế toán Quốc tế là một thế mạnh của 
LCCI. Các bằng cấp này được cấp thông 
qua mạng lưới tại hơn 4.000 trung tâm 
của LCCI trên toàn thế giới. Các trung 
tâm này được hỗ trợ nguồn tài nguyên 
học tập phong phú và hệ thống quản trị 
trực tuyến tiện lợi từ EDI. Hàng năm, trên 
500.000 thí sinh được cấp bằng LCCI tại 
hơn 80 quốc gia. 1 
1 Website: www.lccivietnam.com/ 

Năm 2006, Trường ĐH Văn Lang bắt 
đầu tiếp cận chương trình LCCI thông 
qua Trung tâm Brainbox Việt Nam - đơn 
vị đại diện của LCCI tại Việt Nam. Trong 
giai đoạn đó, nền kinh tế Việt Nam tăng 
trưởng tốt và xu hướng hội nhập kinh tế 
quốc tế sâu rộng; tạo ra những cơ hội việc 
làm tại các công ty đa quốc gia, nhưng 
đồng thời cũng đòi hỏi một lực lượng 
lao động có đủ năng lực và trình độ để 
đáp ứng những yêu cầu mới. Trước thời 
cơ đó, Khoa Tài chính – Kế toán  (nay là 
Khoa Tài chính – Ngân hàng và Khoa Kế 
toán – Kiểm toán), đã tiên phong trong 
việc tiếp cận, tìm hiểu và đề xuất với Nhà 
trường chương trình Kế toán Quốc tế 
LCCI để đưa vào giảng dạy cho sinh viên 
của khoa. 

Từ định hướng chiến lược là tạo ra 
những đặc trưng về chương trình đào 
tạo và tăng lợi thế cạnh tranh trong việc 
phát triển nghề nghiệp cho sinh viên 
sau khi tốt nghiệp, với sự hỗ trợ của Nhà 
trường, chương trình Kế toán Quốc tế 
LCCI đã được đưa vào giảng dạy cho sinh 
viên khoá 10 (2004-2008). Mối quan hệ 
hợp tác chính thức giữa LCCI và trường 
đại học Văn Lang được đánh dấu bằng lễ 
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), 
diễn ra ngày 06/09/2008. Dù là một 
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chương trình ngoại khoá, nhưng những 
lợi ích mà chương trình mang lại cho sinh 
viên và chương trình đào tạo của khoa 
Kế toán Kiểm toán (KTKT) là rất lớn.  Đây 
được xem là những lớp học chất lượng 
cao trong quá trình đào tạo của khoa. 
Chương trình vẫn được duy trì liên tục 
suốt 5 năm qua, số lượng sinh viên tham 
gia ngày càng đông ở cả  ngành Tài chính 
và ngành Kế toán.

Bằng và chứng chỉ LCCI áp dụng cho 
ngành Kế toán và Tài chính ở trường 
ĐH Văn Lang là ở cấp độ 3. Sinh viên 
phải tham gia thi 3 môn bắt buộc là: 
International Accounting Standard (IAS 
-  Chuẩn mực kế toán tài chính quốc tế), 
Cost Accounting (CA - Kế toán chi phí) 
và Advanced Business Calculation (ABC 
- Tính toán cao cấp trong kinh doanh). 
Nếu học viên thi đậu cả 3 môn cùng đợt 
thi trong vòng 3 tháng thì được cấp bằng 
LCCI về kế toán (LCCI Diploma). Nếu học 
viên chỉ thi đậu một, hoặc hai trong ba 
môn thì chỉ được cấp chứng chỉ LCCI cho 
từng môn (Certificate). Điều này cũng thể 
hiện sự danh giá của học viên đạt được 
Diploma so với những học viên chỉ đạt 
được từng chứng chỉ. 

Những kỳ thi này được tổ chức đồng 
loạt ở các trung tâm của LCCI trên toàn thế 
giới. Dưới hình thức thi viết, thí sinh phải 
thực hiện bài thi bằng Tiếng Anh. Bài thi 
được niêm yết gửi về văn phòng chính ở 
Anh Quốc để chấm và kết quả được công 
bố khoảng sau 45 ngày. Hàng năm, những 
kỳ thi LCCI của sinh viên Văn Lang được 
tổ chức tại Trung tâm Brainbox, cũng đều 

tuân thủ nghiêm ngặt theo quy trình đó.

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Giữa năm 2006, quá trình hợp tác 
được khởi đầu bằng các cuộc tiếp xúc 
giữa trường ĐH Văn Lang và tổ chức LCCI 
thông qua đại điện Brainbox Việt Nam. 
Sau quá trình tìm hiểu, gặp gỡ, trao đổi 
giữa hai bên, Ban Giám hiệu Nhà trường 
đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ trực tiếp 
cho khoa Tài chính Kế toán (TCKT) đưa ra 
phương thức thực hiện chương trình này. 

Bước đầu, hai bên đối sánh chương 
trình đào tạo để tìm ra những nội dung 
giống nhau và xem xét kỹ đề cương chi 
tiết của từng môn học để thấy những 
khác biệt mà chương trình đào tạo 
ngành Kế toán trường Văn Lang chưa 
bao hàm được. Để làm được điều này, 
khoa TCKT phải dịch sang tiếng Anh đề 
cương chi tiết tất cả những môn học 
chuyên ngành có liên quan đến chương 
trình đào tạo của LCCI như: Nguyên lý 
kế toán; Kế toán tài chính; Kế toán quản 
trị; Tài chính doanh nghiệp; Thanh toán 
quốc tế; Nghiệp vụ ngân hàng thương 
mại. Nhận định ban đầu, theo các chuyên 
gia của LCCI: Chương trình đào tạo của 
hai bên phù hợp từ 70% đến 80%. Như 
vậy, để tham gia thi được 3 môn ở cấp 
độ 3 của LCCI, sinh viên phải bổ sung 
thêm từ 20% đến 30% kiến thức chương 
trình LCCI. Từ đó, hai bên thống nhất là 
phải tổ chức các lớp ôn luyện cho 3 môn 
cấp độ 3 với thời lượng khoảng 150 giờ, 
do chuyên gia của LCCI đứng lớp, để hệ 
thống hoá và bổ sung thêm phần kiến 



22 Chương trình đào tạo  Kế toán Quốc tế LCCI  những lợi ích đạt được 
trong 5 năm qua - TS. Nguyễn Cửu Đỉnh

Trường Đại học Văn Lang - Khoa học & Đào tạo, tháng 1/2013

thức cho chương trình đào tạo ngành Kế 
toán trường Văn Lang.

Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện, 
hai bên gặp không ít khó khăn:

• Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ. Sinh 
viên theo học chương trình này phải 
sử dụng hoàn toàn Tiếng Anh cả 4 kỹ 
năng nghe, nói, đọc, viết; trong khi đó, 
khối kiến thức trong chương trình chính 
khóa lại hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Vì 
việc chuyển hoá những kiến thức bằng 
Tiếng Việt sang Tiếng Anh để giải các 
bài tập, các tình huống của chương trình 
LCCI là điều  không đơn giản, nên sinh 
viên cảm thấy lúng túng và mất tự tin. 

• Thứ 2, sự phù hợp của hai chương 
trình từ 70% đến 80% như đánh giá ban 
đầu không còn đúng khi đi vào giảng 
dạy chi tiết của các môn học LCCI, làm 
cho sinh viên càng thêm bỡ ngỡ.

• Thứ 3, mặc dù LCCI tài trợ toàn bộ 
học phí cho khoá đầu tiên, nhưng để thi 
lấy bằng LCCI, mỗi sinh viên phải đóng 
lệ phí thi là 80USD/1môn, tổng cộng 3 
môn là 240USD. Đây là số tiền không 
nhỏ đối với mỗi sinh viên, nhất là các 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mặc dù có những khó khăn nhất 
định, nhưng lãnh đạo Nhà trường, Ban 
Chủ nhiệm khoa đã thấy được lợi ích 
lâu dài của chương trình, cùng với sự 
hỗ trợ của LCCI, hai bên đã nỗ lực khắc 
phục từng bước những khó khăn bằng 
những biện pháp cụ thể:

• LCCI tổ chức các lớp ôn luyện thêm 

50 giờ bổ sung kiến thức Anh văn 
chuyên ngành, miễn phí hoàn toàn 
cho sinh viên khoá đầu tiên. Đội ngũ 
giảng viên là các chuyên gia của LCCI 
giàu kinh nghiệm và vững vàng trong 
kiến thức chuyên môn nên lớp học đạt 
hiệu quả cao. Sinh viên lúc đầu rất e dè 
và không tự tin về khả năng Anh văn, 
sau 50 giờ học bổ sung, các bạn đã tự 
tin hơn rất nhiều. LCCI cam kết bắt đầu 
từ khoá thứ 2 trở đi, ngoài lớp Anh văn 
chuyên ngành miễn phí, học phí lớp ôn 
và luyện thi 150 giờ sẽ giảm tới 75%, từ 
hơn 1000USD còn khoảng 150USD. Đây 
là phần học bổng không nhỏ cho những 
sinh viên tham gia chương trình này.

• Trường ĐH Văn Lang đã cam kết cho 
sinh viên vay không tính lãi toàn bộ số tiền 
đóng lệ phí thi (240USD). Sinh viên sẽ hoàn 
lại cho trường sau khi tốt nghiệp 6 tháng.

Bên cạnh những hỗ trợ của LCCI và 
trường Văn Lang, chìa khoá quan trọng 
nhất quyết định sự thành công của sinh 
viên chính là nỗ lực bản thân của sinh 
viên. Nhờ rút kinh nghiệm trong công 
tác tổ chức khóa 1, những khoá đào tạo 
chương trình LCCI sau này đã tổ chức 
cho cả 3 cấp độ (cấp độ 1, cấp độ 2, và 
cấp độ 3). Cấp độ 1, 2 tạo nền tảng kiến 
thức căn bản để sinh viên dễ dàng theo 
học cấp độ 3. Kết quả: sinh viên đạt bằng 
và chứng chỉ LCCI ở cấp độ 3 của những 
khoá sau có tỷ lệ tăng dần qua các năm.

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO VÀ VIỆC LÀM QUA 
5 NĂM TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH

Hàng năm, khoá đào tạo LCCI cấp độ 
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3 được tổ chức ôn luyện tại trung tâm 
của LCCI và kỳ thi thường diễn ra vào 
tháng 11. (Xem bảng 1:)

Nguồn: Văn phòng LCCI châu Á.

Qua số liệu thống kê, ta thấy: số lượng 
sinh viên đăng ký tham gia chương trình 
ngày càng tăng và tỷ lệ sinh viên thi đạt 
Diploma cũng tăng dần. Đặc biệt, khoá 
học LCCI năm 2007, học viên Trần Khánh 
Hà, sinh viên khoá 10 ngành Kế toán, đã 
đoạt Huy chương bạc môn ABC. Và khoá 
học LCCI năm 2010, hai sinh viên khoá 13 là 
Nguyễn Sỹ Hà - ngành Kế toán và Bùi Cẩm 
Chi - ngành Ngân hàng , đạt số điểm thi 
môn ABC đứng nhì thế giới và cũng được 

Bảng 1: Thống kê kết quả đạt được sau 5 khóa đào tạo

Khóa (2007) Khóa 11 (2008) Khóa 12(2009) Khóa 13 (2010) Khóa 14 (2011)
Số SV dự 
thi 3 môn

19 34 48 46 77

Số SV dự 
thi 2 môn

1 3 9 19 12

Số SV dự 
thi 1 môn

2 1 2 12 3

Tổng 22 38 59 77 92
Kết quả đạt được

Đạt 3 môn 
(Diploma)

5/19 (26,3%) 15/34 (44,1%) 14/48 (29,2%) 24/46 (52,2%) 41/77 (53,2%)

Đạt 2 môn 5/20 (25%) 10/37 (27%) 13/47 (27,7%) 16/65 (24,6%) 23/89 (25,8%)
Đạt 1 môn 11/22 (50%) 13/38 (34,1%) 30/59 (50,8%) 35/77 (45,5%) 22/92 (23,9%)

LCCI trao tặng Huy chương bạc. Trong 2 
khoá đầu tiên của chương trình, hàng năm 
có từ 3 đến 5 sinh viên xuất sắc, đạt bằng 

LCCI, được gửi đi thực tập 6 tháng tại các 
công ty kiểm toán ở Malaysia. Sau khi trở 
về nước, các em được tuyển dụng vào các 
công ty đa quốc gia, có môi trường làm 
việc chuyên nghiệp và thu nhập cao.

Để theo dõi và nắm rõ tình hình việc 
làm của sinh viên tham gia chương trình 
này, khoa KTKT đã thực hiện khảo sát việc 
làm của nhóm sinh viên đạt Diploma qua 
5 khoá đào tạo trong tháng 7/2012. Hình 
thức khảo sát là phỏng vấn trực tiếp qua 
điện thoại. (Xem bảng 2:)

Nguồn: Đợt khảo sát tháng7/2012 - Khoa KTKT

Bảng 2: Kết quả khảo sát việc làm            

Khoá SV tham gia 
và năm thi LCCI

Tỷ lệ khảo sát được đối 
với nhóm đạt Diploma

Số sinh viên làm việc trong các 
công ty có yếu tố nước ngoài

Mức lương
(Cao nhất)

Khoá 10 (2007) 5/5 (100%) 5/5 (100%) 30 triệu

Khoá 11 (2008) 14/15 (93,3%) 9/14 (64,3%) 15 triệu

Khoá 12 (2009) 10/14 (71,4%) 4/10 (40%) 20 triệu

Khoá 13 (2010) 18/24 (75%) 9/18 (50%) 10 triệu

Khoá 14 (2011) 31/41 (75,6%)
9/31 (29%) đã đi làm

22/31 (70,9%) chưa đi làm
6 triệu
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Qua số liệu khảo sát ta thấy: 

Các khoá đào tạo đầu tiên, phần lớn 
các em đang làm việc trong những công 
ty lớn và có yếu tố nước ngoài, mức 
thu nhập của các em khá tốt và ngày 
càng tăng. Các em cũng đã hiện diện 
trong các công ty lớn và nổi tiếng như: 
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst 
and Young (E&Y), KPMG, HSBC, Odyssey, 
Pepsi... và các công ty trong nước như 
Kiểm toán A&C, AFC, Ngân hàng VCB, 
Ngân hàng ACB, Ngân hàng Eximbank....

Sinh viên khoá 14, tốt nghiệp tháng 
7/2012, tỷ lệ có việc làm chưa cao. Năm 
2012 được dự báo là năm khó khăn chung 
cho thị trường lao động, cơ hội việc làm  
giảm, sinh viên gặp khó khăn khi xin việc, 
tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các sinh 
viên của các trường đại học. Chính điều 
đó càng thúc đẩy mỗi sinh viên cần phải 
tự trang bị cho mình những kiến thức và 
kỹ năng thật tốt để tạo lợi thế cạnh tranh.

LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC TỪ CHƯƠNG TRÌNH

Giá trị lợi ích của chương trình thể hiện 
ở 2 khía cạnh:

Thứ nhất, đối với chương trình đào tạo 
của khoa KTKT: nâng cao tính hội nhập 
quốc tế trong một chương trình đào tạo là 
xu hướng tất yếu hiện nay của các trường 
đại học. Trong khoảng mười năm trở lại 
đây, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà 
cả trong lĩnh vực giáo dục, xu hướng hội 
nhập quốc tế ngày càng trở nên sâu rộng. 
Để tạo ra lực lượng lao động có đủ kiến 
thức và kỹ năng, đáp ứng những đòi hỏi 
của thị trường lao động trong các công ty 

đa quốc gia, chương trình đào tạo ở các 
trường đại học phải được cải tiến kịp thời. 
Chương trình hợp tác đào tạo bằng Kế 
toán Quốc tế LCCI giúp khoa KTKT rà soát 
lại và cải tiến chương trình đào tạo theo 
chuẩn quốc tế, có tính hội nhập cao, giúp 
cho sinh viên tốt nghiệp từ khoa KTKT có 
thể tiếp tục theo học các chương trình 
quốc tế nâng cao trong và ngoài nước một 
cách thuận lợi. Mặt khác, chương trình 
hợp tác này tạo ra môi trường làm việc tốt 
để giảng viên cơ hữu  học hỏi và nâng cao 
trình độ chuyên môn, tạo nên đặc trưng 
của ngành Kế toán. Từ đó, tạo lợi thế cạnh 
tranh cho khoa KTKT và thu hút sự quan 
tâm của xã hội đối với trường Văn Lang.

Thứ 2, đối với sinh viên: tham gia vào 
chương trình LCCI, sinh viên học hỏi thêm 
nhiều kỹ năng và kiến thức theo chuẩn 
quốc tế như kỹ năng sử dụng Anh văn 
chuyên ngành, kỹ năng làm việc theo 
nhóm và kỹ năng giao tiếp, bổ sung phần 
kiến thức mà chương trình đào tạo của 
khoa chưa thể bao hàm hết được. Ngoài 
bằng tốt nghiệp chính quy của trường ĐH 
Văn Lang, các em có thêm bằng Kế toán 
Quốc tế LCCI là một lợi thế lớn để tìm việc 
làm. Các em sẽ tự tin hơn trước nhà tuyển 
dụng, nhất là trong các công ty đa quốc 
gia. Thực tế cho thấy, các em đã có những 
cơ hội tốt hơn và những công việc với 
mức thu nhập cao. Hiện nay, nhiều sinh 
viên đã tự tin khi xác định mục tiêu cho 
mình là ra trường không chỉ phải có việc 
làm mà việc làm đó phải có thu nhập cao. 
Chương trình LCCI là một trong những 
cách giúp các em đạt được mục tiêu đó.
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KẾT LUẬN

Với chương trình hợp tác này, LCCI và 
trường ĐH Văn Lang đã góp phần mang 
lại lợi ích thiết thực cho sinh viên khi họ có 
được chỗ làm tốt, thu nhập cao; đồng thời 
đóng góp cho xã hội lực lượng  lao động 
có trình độ chuyên môn mang tầm quốc 
tế, đáp ứng được yêu cầu của các doanh 

TS. Nguyễn Cửu Đỉnh
Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán

nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Những kết quả đạt được của chương 
trình hợp tác đào tạo này tuy còn khiêm 
tốn nhưng đã thể hiện một định hướng 
tốt cho tương lai. Sự kiên trì của khoa Tài 
chính – Kế toán trước đây và KTKT để thực 
hiện chương trình này là một trải nghiệm 
tốt cho công tác đào tạo tại khoa. 

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. www.lcci.org.uk
2. www.ediplc.com
3. www.lccivietnam.com

Sinh viên khoa Kế toán – Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang đạt Giải Nhì “Tài năng 

khoa học trẻ Việt Nam” 2012

Dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Cửu Đỉnh – Trưởng khoa Kế toán – Kiểm toán, sinh viên Bùi Thị 

Như Quỳnh đã vinh dự nhận Giải Nhì “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” 2012. TS. Nguyễn Cửu Đỉnh 

nhận xét về quá trình thực hiện đề tài như sau: “Đề tài nghiên cứu Đơn giản hóa mô hình ABC (Activity 

based Costing – Phương pháp tính giá thành dựa trên hoạt động) nhằm vận dụng cho các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam thuộc lĩnh vực kế toán quản trị, nằm trong chương trình đào tạo của 

khoa Kế toán - Kiểm toán nên sinh viên được trang bị vững vàng về mặt kiến thức. Tuy vẫn có những 

khó khăn nhất định, nhưng Quỳnh có nền tảng ngoại ngữ khá vững và kiên trì nên đã hoàn thành 

khá tốt đề tài." Hai yếu tố được đánh giá cao của đề tài là tính tiên phong trong việc đơn giản hóa mô 

hình ABC để áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam và cái nhìn tổng quan về đặc 

điểm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2012.

Xem hoạt động nghiên cứu khoa học là định hướng chiến lược trong đào tạo, khoa Kế toán – 

Kiểm toán, trường ĐH Văn Lang luôn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, thực hiện các 

đề tài khoa học. 

(www.vanlanguni.edu.vn) 


