CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

TỔNG QUAN KHOÁ HỌC
Khái niệm Giám đốc Tài chính – CFO rất phổ biến trên thế giới và là vị trí không thể thiếu
ở bất kỳ một doanh nghiệp nào. CFO rất quan trọng đối với sự thành công của một tổ chức và
đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo về kế toán và tài chính trong việc củng cố chiến lược và hoạt
động kinh doanh. Khái niệm này cũng không còn mới mẻ ở Việt Nam. Tuy nhiên, tình trạng
thiếu vị trí giám đốc tài chính hoặc giám đốc tài chính chưa đáp ứng được những yêu cầu mới
trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày nay tại phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam là rào
cản cho DN trong nước bước vào sân chơi lớn của nền kinh tế hội nhập.
Ngày nay, với xu thế toàn cầu hóa, vai trò của CFO không chỉ dừng lại ở việc chịu trách
nhiệm chính trong việc quản lý và kiểm soát rủi ro tài chính, lên kế hoạch tài chính và báo
cáo lên các cấp quản lý cao hơn trong doanh nghiệp mà họ còn phải đóng vai trò như các nhà
quản lý công việc kế toán, kiểm soát, quản lý rủi ro, bảo toàn tài sản hay điều hành việc liên
tục cân bằng chi phí một cách linh hoạt, và áp dụng các mô hình hoạt động tài chính khi cần
thiết. Bên cạnh đó họ còn phải đóng vai trò của nhà chiến lược giúp vạch ra con đường tương
lai cho công ty để tăng cường hiệu suất kinh doanh và giá trị cho cổ đông, đồng thời cung cấp
góc nhìn tài chính để đột phá và gia tăng lợi nhuận và là chất xúc tác thúc đẩy sự thay đổi để
đạt được sự hòa hợp trong chiến lược kinh doanh với những người ra quyết định khác.
Khóa học “CFO – Giám đốc tài chính chuyên nghiệp” của Viện Quản lý Kinh doanh Quốc
tế IBM sẽ cung cấp cho các CFO của doanh nghiệp những kiến thức nền tảng, cần thiết và
những trải nghiệm thực tế để góp phần giúp học viên trở thành một CFO chuyên nghiệp, đằng
cấp quốc tế.

MỤC TIÊU KHOÁ HỌC
Sau khi hoàn tất thành công chương trình học này, học viên sẽ:
-

Cung cấp cho học viên những tư duy và nhận thức chủ yếu của một giám đốc tài chính
chuyên nghiệp (CFO) trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

-

Mang đến những kiến thức thực tiễn trong lĩnh vực tài chính, kế toán của doanh nghiệp

-

Tạo điều kiện để học viên có cơ hội tiếp xúc và học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia
và các CFO chuyên nghiệp

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

-

Các cấp lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp

-

CFO trong doanh nghiệp

-

Kế toán trưởng và nhân viên các phòng tài chính, kế toán trong doanh nghiệp

-

Những ai có mong muốn trở thành một giám đốc tài chính quốc tế chuyên nghiệp trong
tương lai

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH
26 buổi (3 giờ/buổi)

NỘI DUNG
1. Chân dung CFO (2 buổi)
-

Vị trí, vai trò, sứ mệnh và trách nhiệm của CFO;

-

Năng lực, kiến thức và phẩm chất cần có của 1 CFO;

-

Phương pháp và cách thức rèn luyện để trở thành 1 CFO.

2. Kế toán Quản trị (2 buổi)
-

Vai trò của kế toán quản trị và sử dụng thông tin thích hợp;

-

Phân loại chi phí, mối liên hệ giữa chi phí - sản lượng - lợi nhuận;

-

Phân tích điểm hòa vốn.

3. Nền tảng quản trị tài chính (2 buổi)
-

Kế toán quản trị & công tác quản lý;

-

Quản trị tài chính;

-

Quyết định đầu tư tài chính, kiểm soát rủi ro & dòng chảy tài chính.

4. Kế hoạch ngân sách và kiểm soát tài chính (2 buổi)
-

Kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách;

-

Quản lý vốn lưu động & Huy động vốn;

-

Tác động các chính sách kinh tế vĩ mô trong việc hoạch định kế hoạch ngân sách và
phương pháp điều chỉnh.

5. Hoạch định chiến lược tài chính (2 buổi)
-

Thông tin cho Hoạch định chiến lược tài chính;

-

Hoạch định tài chính;

-

Chi phí sử dụng vốn.

6. Phân tích chuyên sâu các báo cáo tài chính (2 buổi)
-

Phương thực hiệu chỉnh dữ liệu tài chính & xây dựng chỉ số;

-

Phương pháp đánh giá tài chính năng lực của doanh nghiệp;

-

Chỉ số phát triển bền vững/ phân tích phương trình dòng tiền;

-

Nhận diện những dấu hiệu làm đẹp BCTC.

7. Phân tích và kiểm soát hiệu quả dự án đầu tư (2 buổi)
-

Phân tích tính khả thi dự án;

-

Phân tích hiệu quả dự án trên quan điểm chủ đầu tư;

-

Phân tích các chỉ tiêu dự án;

-

Phân tích các rủi ro của dự án.

8.

Quản lý rủi ro & xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (2 buổi)

-

Quản lý rủi ro và vai trò của kiểm soát nội bộ;

-

KSNB đối với phòng chống gian lận;

-

Các thành phần cơ bản của hệ thống KSNB;

-

Các nguyên tắc để hoạt động KSNB có hiệu quả.

9. Pháp luật kinh doanh (4 buổi)
-

Hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật và điều ước quốc tế;

-

Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp;

-

Pháp luật về hợp đồng.

10. Hệ thống thuế doanh nghiệp (2 buổi)
-

Môi trường thuế, hệ thống thuế Việt Nam và luật quản lý thuế;

-

Các vấn đề cụ thể về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá
nhân, thuế nhà thầu …

11. Thị trường chứng khoán (2 buổi)
-

Tổng quan thị trường chứng khoán;

-

Công ty cổ phần và thị trường chứng khoán;

-

Phân tích kỹ thuật và các tỷ số tài chính cần quan tâm;

-

Kỹ thuật đầu tư trên thị trường chứng khoán.

12. Quản lý đội ngũ (2 buổi)
Con người và đội ngũ Kế Toán Tài Chính;
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ.

BAN GIẢNG HUẤN
1. TS. Hồ Văn Tuyên
-

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư RIM;

-

Nguyên P. TGĐ Tập đoàn Đất Xanh;

-

Nguyên Giám đốc tài chính Tập Đoàn Trung Nguyên, Viễn Thông A.

2. PGS.TS Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư
-

Giám đốc trung tâm hợp tác quốc tế Trường đại học Tài Chính - Marketing;

-

Giảng viên Trường Đại học kinh tế TP HCM.

3. Th.S Trần Duy thức
-

CEO kiêm chủ tịch hội đồng thành viên DDC International Consulting Group;

-

Nguyên Giám đốc tài chính Apec security Corporation, Sagawa Express VN.

4. Th.S Dương Hải
-

Ông Dương Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và Kế toán
với các vị trí chủ chốt như: giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng tại CitiBank, giám
đốc tài chính tại JP Morgan Chase Việt Nam, giám đốc tài chính tại Partners LLC Việt
Nam, trưởng phòng tài chính tại Avon Cosmetics Việt Nam…

5. PGS.TS Nguyễn Văn Ngãi
-

Trưởng khoa kinh tế Trường Đại học Nông Lâm TP HCM

-

Giảng viên chương trình thạc sĩ cho các trường: ĐH Kinh Tế TP HCM; ĐH Ngân Hàng
TP HCM; ĐH Victoria của Wellington, ĐH Massey, New Zealand…

6. PGS.TS Bùi Xuân Hải
-

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP HCM.

-

Giảng viên chính Khoa Luật Thương mại và là Giảng viên thỉnh giảng của nhiều Tổ chức
phi chính phủ, Doanh nghiệp.

7. Th.S Lê Hà Mai Thảo
-

Cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT kiêm P.TGĐ thường trực Công Ty Cổ Phần Đầu Tư
Bất Động Sản Danh Khôi Sài Gòn (DKRC).

-

Nguyên P. TGĐ , Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân sự Tập Đoàn Thành Thành Công.

