
Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Công Chứng Anh quốc (CIMA) được thành lập năm 

1919, là Hội nghề nghiệp Kế Toán Quản Trị đứng đầu và lớn nhất thế giới. Hội viên 

và học viên của CIMA hiện nay đang làm việc trong các ngành công nghiệp, 

thương mại, lĩnh vực công và các tổ chức phi chính phủ.

Hãy tham gia chương trình CIMA cấp độ Chiến Lược, con đường nhanh nhất cho 

Hội Viên VAA bởi 12 môn miễn giảm, và chỉ cần làm 5 bài thi sau cùng. Khi hoàn 

thành chương trình, bạn sẽ gia nhập vào Hội nghề nghiệp Kế toán Quản trị CIMA 

của chúng tôi với hơn 227,000 hội viên và học viên, trải rộng trên 179 quốc gia 

trên thế giới.

Hơn nữa, bạn sẽ nhận được danh hiệu CGMA - Kế toán Quản trị toàn cầu do CIMA và Viện Kế toán Công chứng Hoa kỳ 

(AICPA) đồng sáng lập. Chức danh CGMA nâng cao ngành nghề kế toán quản trị, và được công nhận trên thế giới là 

chứng chỉ tài chính phù hợp nhất cho kinh doanh.

Để biết thêm chi tiết về
CIMA và chức danh CGMA,

hãy liên hệ:

Ms Nguyen Thi Thanh Ha
Trưởng Đại diện tại Việt nam

Email: ha.nguyen@cimaglobal.com  T. +849 038 789 85 www.cimaglobal.com/vietnam

Đánh giá kinh nghiệm thực tế

Bài thi tình huống cấp độ Chiến lược 

Bài thi tình huống cấp độ Quản lý

Cấp độ
Chiến lược

Cấp độ
Quản lý:

Danh hiệu / Chứng chỉ Advance Diploma về Kế toán Quản trị CIMA

Bài thi tình huống cấp độ Tác nghiệp

Bai C01
Kế toán quản
trị cơ bản

Bai C02
Kế toán Tài
chính cơ bản

Bai C03
Toán kinh
doanh cơ bản

Bai C04
Kinh tế kinh
doanh cơ bản

Bai C05
Ðạo đức, quản
trị kinh doanh
và luật kinh
doanh cơ bản.

Cấp độ
tác nghiệp

Yêu cầu đầu vào
( e.g. Giấy chứng nhận Kế toán doanh nghiệp CIMA, chứng chỉ ngành kinh doanh hoặc kế toán. )

Danh hiệu / Chứng chỉ CIMA Diploma về Kế toán Quản trị

Cấp độ
chứng nhận

Những môn miễn giảm cho chương trình CIMA cấp độ Chiến lược

Danh hiệu / Giấy Chứng nhận Kế toán doanh nghiệp CIMA

E1 Quản lý doanh
nghiệp

P1 Kế toán quản trị F1 Báo cáo tài chính
và thuế

Hoàn thành
5 bài thi
sau cùng

Miễn giảm
12 bài thi
chứng chỉ
nghề nghiệp
CIMA.

P3 Quản lý rủi ro F3 Chiến lược tài chínhE3 Quản lý chiến lược 

E2 Quản lý dự án và
mối quan hệ

F2 Báo cáo Tài chính
nâng cao

P2 Kế toán quản trị
nâng cao

CIMA

Hoạt động Doanh nghiệp Kết quả hoạt động kinh doanh Tài chính

Danh hiệu/ Hội viên của CIMA và CGMA®

Bằng cấp
Thế giới dành
cho Nhà lãnh
đạo kinh doanh


