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Giám đốc Tài chính luôn là một ước
mơ đối với những người làm công
tác Kế toán - Tài chính tại Việt Nam.

PGS.TS Đặng Đức Sơn
Viện trưởng
Viện Quản trị Tài chính AFC

Từ lâu, người làm kế toán Việt Nam
đã chịu ảnh hưởng của những
công việc ghi chép thủ công, hoặc
hỗ trợ phần mềm kế toán ghi chép
và thống kê dạng đơn giản. Do đó
công việc kế toán trở nên cứng
nhắc với “đầu đội chính sách vai
mang chứng từ”.
Do có ít giá trị trong công tác điều
hành, nghề kế toán thường được
trả lương thấp và ít có cơ hội thăng
tiến.

Với những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm trên 10 năm trong
lĩnh vực tài chính - kế toán - kiểm toán - kiểm soát nội bộ, Viện Quản
trị Tài chính AFC mong muốn mang đến cho những người làm công
tác kế toán tài chính cuốn “Sổ tay chuyên gia tài chính cao cấp
CFO” như một tài liệu hỗ trợ người làm kế toán Việt Nam gia tăng giá
trị chuyên môn và bổ sung những thông tin cần thiết từ đó tự tạo ra
những thay đổi nghề nghiệp trở thành những chuyên gia có vai trò
quan trọng điều hành tài chính doanh nghiệp và có mức lương hấp
dẫn.
Cuốn “SỔ TAY CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH CAO CẤP CFO” được chia
thành ba phần:
Phần I: Những bí mật của một chuyên gia tài chính cao cấp
Phần II: Thông tin tham khảo hữu ích dành cho những người làm
trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính chuyên nghiệp
Phần III: Chương trình đào tạo 10.000 chuyên gia tài chính cao cấp.
Chúng tôi hi vọng tài liệu này thực sự cần thiết và hữu ích với những
người làm công tác Kế toán - Tài chính ở Việt nam!
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PHẦN I
NHỮNG BÍ MẬT CỦA MỘT
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH (CFO)
CAO CẤP
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CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH CAO CẤP
LÀM CHỦ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Ở góc độ vĩ mô, tầm nhìn và năng lực của giới tài chính kế toán
Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đây.
Tuy nhiên, mức độ hoạt động của nền tài chính trong nước, cũng
như năng lực quản trị tài chính của người Việt nói chung vẫn còn
tồn tại một khoảng cách thật sự so với thế giới.
Ở góc độ doanh nghiệp, vai trò quan trọng của CFO ngày nay là
không thể phủ nhận được, kể cả đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Thậm chí, cho dù một doanh nghiệp có chiến lược phát triển tốt và
đang kinh doanh thành công thì vẫn có thể rơi vào tình trạng khó
khăn về tài chính và dẫn đến phá sản nếu không có một CFO làm
tốt công tác quản trị tài chính.
Ở góc độ cá nhân, “chân dung” của một CFO chuyên nghiệp
ngày nay cũng đã khác xa so với trước đây. Một người là CFO giỏi
của ngày hôm qua chưa chắc đã có thể đứng vững ở vị trí của
CFO ngày hôm nay, chứ chưa nói đến chuyện thành công.

LÀM THẾ NÀO
ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT CFO CHUYÊN NGHIỆP?
Nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị tài
chính trong hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính của
các doanh nghiệp.
Cải thiện các kỹ năng & kiến thức nghề nghiệp cao cấp
của những người làm trong lĩnh vực tài chính – kế toán, tập
trung vào 04 điểm yếu phổ biến của những người làm về
tài chính: Kỹ năng phân tích – Quản trị dòng tiền – Quản trị
tài chính dự án – Lập kế hoạch tài chính.
Tạo lập một nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp
cho một thế hệ CFO Việt Nam sánh vai với các đồng
nghiệp Quốc tế. Điều này chỉ có thể có được nếu các nhà
quản trị và tài chính được trau dồi các kỹ năng thực tiễn về
quản trị tài chính hướng theo chuẩn quốc tế.
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VỊ TRÍ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO) TRONG MỘT DOANH NGHIỆP

Tổng
giám đốc

Giám đốc
tài chính

Phòng
kinh doanh

Quản trị
sản xuất/
kho hàng

Phó tổng
giám đốc

Phòng
tài chính
kế toán

Phòng
hành chính
- nhân sự

Kinh doanh
bán buôn

Phụ trách
vật tư

Kế toán trưởng/
kế toán tổng hợp

Chi nhánh
miền Bắc

Kinh doanh
bán lẻ

Phụ trách
sản xuất

Kế toán phải thu

Chi nhánh
miền Trung

Kiểm tra
chất lượng

Kế toán phải trả

Chi nhánh
miền Nam

Kho hàng

Kế toán doanh thu
- chi phí

Tổ sản xuất 1
Tổ sản xuất 2
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Các
chi nhánh
- đơn vị
trực thuộc
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MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA MỘT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
1. Xây dựng hệ thống thông tin tài chính đáp ứng nhu cầu thông tin
tài chính của các vị trí quản lý (ví dụ ban lãnh đạo doanh nghiệp,
phòng kinh doanh, bộ phận sản xuất);
2. Đánh giá các phương án tài chính trong quá trình hoạch định
chiến lược của doanh nghiệp;
3. Phân tích tài chính các dự án đầu tư (ví dụ đầu tư máy móc thiết
bị, xây dựng cơ sở sản xuất, nhà máy mới,..);
4. Đảm bảo quá trình lập kế hoạch và ngân sách cân đối và phù hợp
với kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
5. Quản trị vốn lưu động của doanh nghiệp;
6. Quản trị doanh thu và chi phí của doanh nghiệp, phân tích cấu
trúc chi phí từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua tiết
kiệm chi phí;
7. Quản trị các hoạt động kiểm soát tài chính thông qua xây dựng hệ
thống kiểm soát nội bộ về tài chính;
8. Đảm bảo các hoạt động tài chính thực hiện đúng các quy định
của Luật kế toán, Kiểm toán và quy chế quản lý tài chính áp dụng
tại doanh nghiệp;
9. Rà soát và kiểm tra công việc của hệ thống kế toán của doanh
nghiệp.
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KỸ NĂNG CẦN CÓ CỦA MỘT CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH
SƠ ĐỒ CÂY NĂNG LỰC KỸ NĂNG TÀI CHÍNH

Kỹ năng
quản trị
chiến lược
CẤP CAO
• Tối ưu hóa
các chi phí
của doanh nghiệp
• Xây dựng chiến
lược tài chính
của doanh nghiệp
• Phương án tài chính mua
bán - sáp nhập DN

Kỹ năng điều hành tài chính
CẤP TRUNG

CẤP
CƠ BẢN

• Dự báo tình hình tài chính của
doanh nghiệp trong tương lai
• Điều hành các dòng vốn, lưu
chuyển tiền hàng ngày của DN
• Xây dựng phương án huy động
và sử dụng các nguồn tài chính

Kỹ năng phân tích và trình bày
• Phân tích rõ tình hình tài chính
doanh nghiệp
• Tư vấn về cải thiện tình hình tài chính của
doanh nghiệp
• Đánh giá rủi ro về tài chính tiềm tàng cho
doanh nghiệp

GHI CHÉP CHỨNG TỪ, GHI CHÉP SỔ SÁCH, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Dành cho các nhân viên Kế toán)
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CHỈ SỐ KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
ĐỐI VỚI MỘT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Các chỉ số KPIs là những chỉ số nhằm đánh giá chất lượng và hiệu
quả công việc của một Giám đốc tài chính. Bảng KPI của một Giám
đốc tài chính bao gồm:
Lĩnh vực
đánh giá

Chỉ số đánh giá

• Hệ thống
quản trị
tài chính

• Thực hiện các chính sách và quy trình tài
chính tại doanh nghiệp;
• Thực hiện quy trình chuỗi quản trị cung ứng;
• Thực hiện quy trình kiểm soát nội bộ;
• Thực hiện quy trình giao việc và trách nhiệm;
• Thực hiện chính sách và quy trình tài chính
của tập đoàn (nếu là công ty con)

• Hỗ trợ
hệ thống
tài chính
doanh
nghiệp

• Cung cấp các thông tin tài chính kịp thời và
phù hợp với yêu cầu của các vị trí quản lý
trong doanh nghiệp;
• Cung cấp các phân tích đánh giá về tình
hình tài chính cho bộ máy kế toán, trưởng
các bộ phận có liên quan;

• Quản trị
nguồn lực

• Hiệu suất
hoạt động

• Quản trị
rủi ro

• Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính và
các nguồn lực khác (phi tài chính);
• Phòng chống, kiểm soát các khoản chi
ngoài mục đích, lãng phí và không hiệu quả;
• Bảo vệ tài sản doanh nghiệp;
• Quản trị các khoản nợ phải trả của doanh
nghiệp;
• Xây dựng và vận hành hệ thống báo cáo
đánh giá hiệu suất hoạt động của các bộ
phận;

• Phân
rủi ro tài
đốichính
với hệ thống tài
• Phân tích các rủi
ro đốitích
với các
hệ thống
chính
của
doanh
nghiệp
của doanh nghiệp (rủi ro biến động giá, rủi(rủi
ro ro biến độn
giá,
rủi
ro
tỷ
giá,
rủi
ro
lãi
suất,
tỷ giá, rủi ro lãi suất, rủi ro ghi chép, rủi ro gian rủi ro ghi c
rủi ro
lận thủ);
biển thủ tài sản, rủi ro tuân
lận biển thủ tài sản,
rủi gian
ro tuân
•
Đưa
ra
các
công
cụ chính
quản trị rủi ro tài ch
• Đưa ra các công cụ quản trị rủi ro tài
của
doanh
nghiệp;
của doanh nghiệp.
www.afc.edu.vn
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MỐI QUAN HỆ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
VỚI CÁC BỘ PHẬN
Phòng
kế hoạch–
Bộ phận
lập kế hoạch
kinh doanh

Ban
giám đốc
doanh
nghiệp

Bộ phận
kế toán của
doanh nghiệp

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH
(CFO)

Các
bộ phận
sản xuất,
kinh
doanh

Bộ phận
quản lý
đầu tư,
ban quản lý
dự án

Bộ phận
quản lý
chất lượng
và kỹ thuật

Bộ phận
kiểm toán
nội bộ.
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KHUNG NĂNG LỰC CẦN THIẾT CỦA MỘT GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Kế toán và quản trị tài chính
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng đàm phán
Kỹ năng phân tích
Kỹ năng kiểm soát nội bộ
Kỹ năng quản trị chiến lược
Đo lường hiệu quả hệ thống
Kỹ năng thiết lập hệ thống thông tin quản lý
Hiểu biết về chỉ số kinh tế vĩ mô (giá cả lạm phát, lãi suất)
Kế toán tài chính (theo Luật Kế toán và các Chuẩn mực kế toán)
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PHẦN II
THÔNG TIN THAM KHẢO
HỮU ÍCH DÀNH CHO NHỮNG
NGƯỜI LÀM TRONG LĨNH VỰC
KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH
CHUYÊN NGHIỆP

13

www.afc.edu.vn

1. Doanh nghiệp thiếu trầm trọng Giám đốc
Tài chính (CFO) giỏi
Trong nền kinh tế hiện nay, Doanh nghiệp Việt đang khát khao tìm
các Giám đốc Tài chính (CFO) cao cấp. Đó là những người có
khả năng dự báo và xử lý các rủi ro Tài chính, lập chiến lược lâu
dài cho Doanh nghiệp. Tuy nhiên, rất ít CFO trong nước làm được
điều này, trong khi rủi ro Tài chính của Doanh nghiệp ngày càng
tăng do những tác động của những biến đổi trên thị trường.
“Đối với một người làm CFO, thừa tiền cũng đau đầu, mà thiếu
tiền cũng đau đầu, một CFO giỏi là luôn tìm cách mang lại lợi ích
tối đa cho Doanh nghiệp, nhiệm vụ của một CFO cũng rất quan
trọng: đưa ra các quyết định đầu tư, quyết định tài chính và
quyết định quản lý tài sản, phân bổ ngân sách, quản lý tín dụng,
phân tích và quản trị rủi ro, quản lý chi phí, kiểm soát nội bộ, dự
báo,…Tuy nhiên, hiện nay Doanh nghiệp có rất ít CFO có đủ
năng lực để đảm nhận nhiệm vụ trên.
Đối với một số nước phát triển như Anh, Mỹ,….yếu tố quản trị rủi
ro Tài chính được đặt lên vị trí hàng đầu, trong khi đội ngũ CFO ở
Việt Nam còn tồn tại nhiều yếu kém bởi Giám đốc Tài chính CFO
thường chỉ làm công việc của một người phụ trách kế toán, hơn
là một CFO đúng nghĩa.
Thực hiện sứ mệnh đào tạo thế hệ Giám đốc Tài chính cao cấp,
góp phần thay đổi vận mệnh người làm Kế toán, Viện quản trị Tài
chính AFC Việt Nam hướng đến mục tiêu phát triển đội ngũ Kế
toán – Tài chính cao cấp, nâng cao trình độ Giám đốc Tài chính
(CFO) Việt Nam ngang tầm Quốc tế.

www.afc.edu.vn
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2. Viện Quản trị Tài chính AFC
Từ khi thành lập năm 2011 đến nay, Viện quản trị Tài chính AFC đã,
đang và tiếp tục triển khai hơn 47 dự án với các Doanh nghiệp
hàng đầu Việt Nam. Không ngừng mở rộng danh mục tư vấn đào
tạo triển khai tới các Doanh nghiệp, đối tác lớn như: Tổng công ty
Xi Măng Việt Nam (VICEM), Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam
(VINACOMIN), Tập đoàn công nghệ (CMCTI), Công ty chứng
khoán (VnDirect), Công ty Cổ phần thế giới số Trần Anh, FPT
Telecom, PV Gas City, Tập đoàn VNG, PETROVIETNAM, các tổ chức
Tài chính như: Tienphong Bank, HabuBank, Military Bank, SeABank,
VietcomBank, VP Bank, và hơn 4.000 học viên là các cán bộ quản
lý đã được đào tạo tại trung tâm thực hành Viện quản trị Tài chính
AFC.
• Hội thảo “Kiểm soát nội bộ tiêu chuẩn Quốc tế và áp dụng
tại Việt Nam”
• Lễ ra mắt Hiệp hội Kế toán AIA
• Hội thảo “Hướng dẫn chính sách Thuế - Tài chính”
• Hội thảo “Xây dựng văn hóa đổi mới Doanh nghiệp”
• Lễ ký kết hợp tác giữa AFC Việt Nam và McaD
Viện quản trị Tài chính AFC liên doanh với tập đoàn Rebel Group
International (Hà Lan), được Bộ Kế hoạch đầu tư và ngân hàng
ADB lựa chọn là liên doanh tư vấn cho các Dự án hợp tác công –
tư (PPP) tại Việt Nam.
Viện quản trị Tài chính AFC đã và đang không ngừng mở rộng hợp
tác cùng đối tác Quốc tế góp phần mở rộng cơ hội và nâng cao
cũng như chuyên môn hóa chất lượng đào tạo trong lĩnh vực Kế
toán – Tài chính Doanh nghiệp.
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3. Viện Quản trị Tài chính AFC trên báo chí,
truyền hình
Dantri – Viện Quản trị Tài chính AFC đầu tư sang
thị trường đào tạo chuyên nghiệp về tài chính
–kế toán
CafeF – Viện quản trị Tài chính AFC chuẩn bị khai
giảng lớp Giám đốc Tài chính khóa IV theo tiêu
chuẩn 4S
VnEconomy – Viện Quản trị Tài chính AFC đưa ra
tiêu chuẩn mới về đào tạo CFO
www.afc.edu.vn
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PHẦN III
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
10.000 CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH
CAO CẤP

17
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TẠI SAO
CHỌN
CHƯƠNG TRÌNH
10.000
CHUYÊN GIA
TÀI CHÍNH
CAO CẤP?

19

www.afc.edu.vn

Chương trình "10,000 chuyên gia Tài chính cao cấp" được thiết kế đặc
biệt với mong muốn cùng các giảng viên và học viên tạo lập một
nền tảng kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp cho một thế hệ CFO
Việt Nam sánh vai với các đồng nghiệp Quốc tế. Điều này chỉ có thể
có được nếu các nhà quản trị và tài chính được trau đồi các kỹ năng
thực tiễn về quản trị tài chính hướng theo chuẩn quốc tế.
Khi tham gia vào chương trình 10,000 chuyên gia tài chính, học viên
sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng cùng với
các chuyên gia hàng đầu Việt Nam. Cụ thể:
viên phát triển kỹ năng bản thân về phân tích tài chính từ đó
• Học
có khả năng đánh giá chính xác tình hình tài chính của doanh
nghiệp mà học viên đang làm việc;

viên có thể tự xây dựng kỹ năng quản trị tài chính - quản trị dự
• Học
án - dòng tiền theo mẫu quốc tế thông qua quá trình thực hành
trực tiếp trên hệ thống biểu mẫu mà các chuyên gia cung cấp;

viên có thể phát triển kỹ năng làm việc và kỹ năng mềm hiệu
• Học
quả thông qua việc xây dựng hệ thống thông tin tài chính trong
doanh nghiệp;

viên tham gia giao lưu mở rộng với các chuyên gia tài chính
• Học
hàng đầu và cơ hội giao lưu với các học viên khác trong lớp.
Tham gia chương trình "10,000 chuyên gia Tài chính cao cấp" chính là
bạn đang làm chủ tài chính của doanh nghiệp một cách chuyên
nghiệp nhất!

www.afc.edu.vn
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BẠN MUỐN TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH?
CẤU TRÚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH
CHUYÊN GIA TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

CHƯƠNG
TRÌNH
ĐÀO TẠO
GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

HỘI THẢO
SMART TALK

CÁC
KHÓA HỌC
KỸ NĂNG
LÀM VIỆC

NETWORK
GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

CƠ HỘI
NGHỀ NGHIỆP
JOB HUNT

Kỹ năng
phân tích
tài chính
của doanh
nghiệp

Hướng dẫn
nghiệp vụ

Kỹ năng
phân tích
và trình bày
chuyên nghiệp

Kỹ năng
networking
và tạo mối
quan hệ

Kỹ năng
thuyết trình

Tham gia
hội thảo
cập nhật
quy định
về tài chính
và thuế

Gửi CV tới
các doanh
nghiệp hàng
đầu đang có
nhu cầu nhân
sự tài chính
cấp cao

Kỹ năng
quản trị
dòng tiền
trong doanh
nghiệp
Kỹ năng
quản trị
dự án
đầu tư
Kỹ năng lập
kế hoạch
tài chính

Tư vấn các
kinh nghiệm về
điều hành
công tác
kế toán

Diễn giả:
Các giám đốc
tài chính, các
kiểm toán viên
trên 10 năm
kinh nghiệm

NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
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Kỹ năng làm
việc nhóm
Diễn giả:
Các chuyên
gia kỹ năng
sống hàng đầu
Việt Nam

Diễn giả:
Các chuyên
gia của Bộ
Tài Chính, Big 4,
Cty Kiểm Toán

KỸ NĂNG VÀ NETWORK

www.afc.edu.vn

Các doanh
nghiệp đặt
hàng về
nhân sự
tài chính
Tham gia
công ty
dịch vụ
kế toán AFC

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

Sự nghiệp

GIÁM ĐỐC
TÀI CHÍNH

• Phân tích
kinh doanh
và tài chính
• Quản trị
dòng tiền
• Tài chính dự
án đầu tư

CẤP ĐỘ
NÂNG CAO

• Lập kế hoạch
tài chính

CHUYÊN VIÊN
TÀI CHÍNH

• Kỹ năng kế toán
• Kỹ năng thống kê
kinh tế
• Kỹ năng tài chính
tiền tệ
• Luật lao động
• Thị trường tài chính
• Quản trị sản xuất
• Kế toán quản trị

• Quản trị tài chính
• Quản trị rủi ro
• Thuế
• Tổ chức công tác
kế toán doanh
nghiệp
• Phân tích hoạt
động kinh doanh

CẤP ĐỘ
CƠ BẢN

Thời gian

6 Tháng

www.afc.edu.vn

3 Tháng
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CÁC LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

1
2
3
4
5

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
(CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CFO
CẤP ĐỘ NÂNG CAO)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC
(TỔ CHỨC 3 THÁNG/LẦN)

CÁC BUỔI SMART TALK
(HÀNG THÁNG)

HỘI THẢO CẬP NHẬT QUY ĐỊNH TÀI CHÍNH - THUẾ
(3 THÁNG/LẦN)

HƯỚNG DẪN VIẾT CV CHUYÊN NGHIỆP
VÀ TÌM VIỆC LÀM TỐT HƠN

THAM GIA MẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ KẾ TOÁN
- CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN AFC

LỄ TỐT NGHIỆP & TRAO CHỨNG CHỈ
www.afc.edu.vn
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

CẤP ĐỘ CƠ BẢN (6 THÁNG)

PHÂN TÍCH
TÀI CHÍNH
CĂN BẢN

QUẢN TRỊ
DÒNG TIỀN
CĂN BẢN

• 12 buổi
• 4 khóa học

• 8 buổi
• 2 khoá học

LẬP KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH
CĂN BẢN
• 10 buổi
• 2 khóa học

• 8 buổi
• 2 khoá học

BÁO CÁO
QUẢN TRỊ
DOANH NGHIỆP

KIỂM SOÁT
NỘI BỘ
TÀI CHÍNH

• 8 buổi
• Kỹ năng nâng cao

• 10 buổi
• Kỹ năng nâng cao

Lập và phân tích báo cáo
lưu chuyển tiền tệ (phương pháp
trực tiếp và gián tiếp) (4 buổi)

Kế toán tổng hợp
nâng cao (4 buổi)
Phân tích và quản trị
vốn lưu động (4 buổi)

Quản trị các dòng tiền hoạt động
kinh doanh – đầu tư – tài chính (4 buổi)

Phân tích tài chính
với BSC (4 buổi)

Lập kế hoạch dòng tiền cho
doanh nghiệp sản xuất (4 buổi)

Lập báo cáo tài chính

Cân đối tài chính doanh nghiệp (4 buổi)

Phương pháp lập báo cáo
tài chính theo chuẩn mực
Quốc tế và Việt Nam (6 buổi)
Khóa học Phân tích
BCTC Bằng excel (4 buổi)

Căn bản về tài chính dự án đầu tư
doanh nghiệp (4 buổi)
Dự báo tài chính căn bản (4 buổi)

NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU
25

TÀI CHÍNH
DỰ ÁN
CĂN BẢN

www.afc.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

CẤP ĐỘ CƠ BẢN (6 THÁNG)

Cấp

Lập và phân tích báo cáo
lưu chuyển tiền tệ (phương pháp
trực tiếp và gián tiếp) (4 buổi)

độ
nâng
cao

Lập kế hoạch dòng tiền cho
doanh nghiệp sản xuất (4 buổi)
Cân đối tài chính doanh nghiệp (4 buổi)
Căn bản về tài chính dự án đầu tư
doanh nghiệp (4 buổi)
Phân tích tài chính với BSC (4 buổi)
Phân tích và quản trị vốn lưu động (4 buổi)
Khóa học Phân tích BCTC Bằng excel (4 buổi)
Dự báo tài chính căn bản (4 buổi)
Phương pháp lập báo cáo tài chính theo
chuẩn mực Quốc tế và Việt Nam (6 buổi)
Kế toán tổng hợp nâng cao (4 buổi)

Người mới
bắt đầu

3 tháng

www.afc.edu.vn

6 tháng
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)

CẤP ĐỘ NÂNG CAO (3 THÁNG)
MODULE 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Các kỹ thuật phân tích kinh doanh và tài chính
• Các Báo cáo Tài chính
• Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản
• Phân tích cân đối tài chính
• Trình bày thông tin phân tích hiệu quả
Phân tích tài chính của doanh nghiệp
• Tổng quan về Phân tích Tài chính Doanh nghiệp
• Phân tích các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
• Kinh nghiệm đọc & phân tích các báo cáo tài chính:
Làm gì khi thông tin quá ít và theo một mẫu cứng nhắc
• Trình bày thông tin phân tích tài chính và liên hệ với các
quyết định quản lý nội bộ.
• Phân tích khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

27
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MODULE 2: QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN
Dòng tiền (cash flows) trong hệ thống quản trị tài chính
doanh nghiệp
• Dòng tiền - Hệ mạch máu trong cơ thể doanh nghiệp
• Khả năng sinh lời (profitability) và khả năng thanh toán (liquidity)
• Dòng tiền vào (inflows) và dòng tiền ra (outflows)
• Kế hoạch dòng tiền và kiểm soát tiền mặt trong doanh nghiệp
Thực hành Quản trị các dòng tiền
• Các dấu hiệu thậm hụt tiền mặt
• Các biện pháp quản lý dòng tiền
• Tối ưu hóa dòng tiền trong doanh nghiệp
Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
• So sánh mẫu Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp
trực tiếp & gián tiếp
• Phân tích phương trình xác định dòng tiền
• Phân tích khả năng thanh khoản
• Phân tích khả năng tạo ra tiền
• Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp:
Công ty Horrigon
Dự toán tiền mặt
• Mẫu dự toán tiền mặt
• Phương pháp lập dự toán tiền mặt
• Sử dụng các báo cáo quản trị dòng tiền
• Dự toán tiền mặt và đánh giá khả năng tạo ra tiền của doanh
nghiệp trong kỳ kinh doanh tới.

www.afc.edu.vn
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MODULE 3: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DỰ ÁN
Quản trị dự án đầu tư
• Các thành phần của dự án đầu tư
• Hệ thống và phương thức kiểm soát chất lượng dự án
• Quy hoạch và kiểm soát dự án, các cuộc họp giao ban,
đàm phán và giải quyết tranh chấp khi thực hiện dự án
• Kiểm soát dự án: Hệ thống kiểm soát nội bộ và kiểm toán
nội bộ dự án đầu tư
• Chu trình kiểm soát nội bộ dự án đầu tư xây dựng
• Quy trình lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế, chương trình, dự án.
Thẩm định tài chính dự án đầu tư
• Thẩm định nhân tố kinh tế, pháp lý, văn hóa, môi trường, nhân
sự của dự án
• Xây dựng dòng ngân lưu điển hình của dự án
• Chi phí cơ hội trong xác định dòng tiền dự án
• Các quan điểm tài chính: ngân hàng, chủ đầu tư, chính quyền
địa phương và quốc gia
Thẩm định tài chính dự án đầu tư – Phân tích kỹ thuật 1
• Xác định nhu cầu vốn lưu động và khả năng thu hồi vốn
• Thẩm định cơ cấu chi phí của dự án
• Thẩm định dòng tiền
• Định giá các tài sản
• Chất lượng thông tin tài chính dự án
• Tính bền vững về tài chính của dự án
Thẩm định tài chính dự án đầu tư
– Phân tích kỹ thuật 1
• Model đánh giá dự án
• Phương pháp chiết khấu dòng tiền
• Tiêu chuẩn đánh giá dự án NPV
Quản trị dự án đầu tư: Phân tích
kỹ thuật & quyết toán dự án
• Tiêu chuẩn đánh giá sinh lợi
nội bộ IRR
• Phân tích độ nhạy của dự án
• Tác động của thuế và chi phí cơ hội
• Quyết toán dự án đầu tư
• Các báo cáo của dự án
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MODULE 4: KỸ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Lập kế hoạch tồn kho và dự trữ
• Cân đối hệ thống tồn kho của Doanh nghiệp
• Cân đối tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu
• Xác định chi phí tồn kho và giá vốn của hàng tồn kho
Lập kế hoạch kinh doanh
• Phân tích kinh doanh và dự báo doanh thu
• Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh
• Kỹ năng phân tích kinh doanh
• Kỹ năng phân tích và dự báo lợi nhuận
Lập kế hoạch chi phí và tối ưu hóa chi phí
• Xác định danh mục chi phí của Doanh nghiệp
• Xác định cấu trúc chi phí: chi phí biến đổi – chi phí cố định
• Tối ưu hóa chi phí biến đổi
• Dự báo chi phí tại mỗi mức doanh thu và sản lượng bán
Cân đối tài chính & Quản trị huy động – sử dụng vốn
• Kỹ thuật lập cân đối vốn
• Quản trị các dòng vốn
• Xử lý thặng dư hoặc thâm hụt vốn kinh doanh
Dự báo tài chính Doanh nghiệp
• Lập kế hoạch nhu cầu vốn lưu động
• Dự báo các chỉ số kết quả kinh doanh:
Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận
• Dự báo nhu cầu về kế hoạch sử dụng vốn

www.afc.edu.vn
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II. KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN
LỢI ÍCH KHI
THAM GIA

CÔNG CỤ

Tham gia
chuỗi
hội thảo về
chuyên ngành
Tài chính-kế toán

KINH
NGHIỆM
CHUYÊN
MÔN

CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG

MỤC ĐÍCH
CỤ THỂ

Hội thảo
về thuế

Cung cấp
thông tin cập
nhật về chế
độ kế toán,
Luật Thuế,
Luật Tài
chính, Tiếp
cận vốn
ngân hàng

Hội thảo về
báo cáo
Tài chính
Hội thảo về
lập dự toán

Tham gia
các buổi
Small Talk

Chương trình
Small Talk
theo chủ điểm

Tham gia vào các
buổi trao đổi
kinh nghiệm
chuyên môn
trong cộng đồng

Các
chương trình
offline

Tham gia
vào diễn đàn
Diễn đàn do
trực tuyến về
AFC xây dựng
Tài chính-Kế toán
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Nâng cao
năng lực
chuyên
môn về
một vấn đề
cụ thể,
ví dụ: quản
trị chi phí
sản xuất,
quản trị
dòng
tiền,…
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CHỊU
TRÁCH NHIỆM

Chuyên gia
Bộ Tài chính,
Cục thuế
HN, Tổng
Cục Thuế

Chuyên gia
kiểm toán

Chuyên gia
AFC

Bộ phận dự án
AFC vận hành

THỜI
GIAN

Chương
trình
Hội thảo
tổ chức
3 tháng
1 lần

Tổ chức
định kỳ
1tháng
/lần

Thường
xuyên

III. ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC

LỢI ÍCH KHI
THAM GIA

ĐÀO TẠO
KỸ NĂNG
LÀM VIỆC

CÔNG CỤ

Tham gia
các buổi

CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG

Chương
trình đào
tạo kỹ năng
hành nghề
kế toán - tài
chính

MỤC TIÊU
CỤ THỂ

CHỊU
TRÁCH NHIỆM

THỜI
GIAN

Giúp học viên có
kỹ năng:

Chuyên gia
tài chính
AFC, Giám
đốc tài chính
tập đoàn,
Công ty Liên
doanh lớn,
Big 4

Mỗi cá
nhân
tham
gia tối
thiểu 4
khóa
học kỹ
năng

- Phân tích các
báo cáo Tài chính
-Kỹ năng báo cao
trong các cuộc
họp
- Kỹ năng sống và
mở rộng quan hệ

Giảng dạy
về kỹ năng
làm việc
Đào tạo kỹ
năng mềm

với các đồng
nghiệp
- Thuyết trình,
luyện giọng nói,
sắp xếp công việc
và quản lý thời
gian

www.afc.edu.vn

Chuyên gia
kỹ năng của
AFC

Tổ chức
1 tháng
/lớp
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IV. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

LỢI ÍCH KHI
THAM GIA

CÔNG CỤ

Chương
trình
tuyển dụng
AFC
tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG

Tổ chức
ngày hội
việc làm
6 tháng/lần

CƠ HỘI
VIỆC LÀM

Kho hồ sơ
việc làm
cho các
CFO

Dịch vụ kế
toán - tư
vấn tài
chính
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AFC
tạo kho
hồ sơ online

Tham gia
(part-time)
cùng AFC
cung cấp
dịch vụ
kế toán - tư vấn
tài chính
cho các DN

MỤC TIÊU CỤ THỂ

CHỊU
TRÁCH NHIỆM

THỜI
GIAN

AFC kết hợp với
các nhà tuyển dụng
lớn tại Việt Nam,
các đối tác của AFC
để tìm ra những việc
làm tốt với mức
thu nhập cao cho
các thành viên trong
cộng đồng

Bộ phận
dự án AFC
vận hành

3 tháng

Kho hồ sơ Online CV
các Chuyên gia
tài chính: Thành viên
trong cộng đồng
có thể tự giới thiệu
và đăng tải cv và
nhà tuyển dụng
có thể tìm kiếm ứng
viên phù hợp nhất

Bộ phận
dự án AFC
vận hành

Thường
xuyên

Làm việc có
hưởng lương
theo từng
công việc cụ thể
(part-time)

www.afc.edu.vn

Công ty
dịch vụ
kế toán AFC

/lần

Thường
xuyên
theo vụ
việc

HỌC TẬP VỚI CÁC CHUYÊN GIA HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
• Đặng Văn Thanh, Assoc.Prof. Dr. CPA: Chủ tịch Hội Kế toán và
Kiểm toán Việt Nam
• Nguyễn Huy Tâm, Msc, CPA: Giám đốc kiểm toán DTL Crowe
Howarth International, Kiểm toán viên cao cấp Deloitte, Nguyên
Giám đốc tài chính Cavico.
• Trần Thị Minh Hải, MSc: Công ty CP Đào tạo và Tư vấn Nghiệp vụ
Ngân hàng (BTC), Giám đốc công ty CP 2AH, Nguyên Phó Giám
đốc Công ty Cổ phần Học thuật Equest.
• Tạ Bảo Lưu, ACCA: Kiểm toán nội bộ Tập đoàn FPT
• Nguyễn Thị Thúy Anh, CPA: Giám đốc Kiểm toán, công ty Kiểm
toán Nhân Việt. Nguyên Kế toán trưởng Cty Báo chí Trung Ương,,
Nguyên kiểm toán viên cao cấp công ty Kiểm toán AASC
• Vũ Văn Ninh, PhD: Phó Trưởng Khoa Tài chính Doanh nghiệp
- Học viện Tài chính
• Đào Xuân Dũng, CPA: Tổng Giám đốc, Công ty Kiểm toán UHY
• Nguyễn Trí Hiếu, PhD: Chuyên gia kinh tế, Thành viên thường trực
HĐQT Ngân hàng Cổ phần An Bình (An Binh Bank) .
• Đặng Đức Sơn, Prof.PhD: Viện trưởng Viện Quản trị Tài chính AFC,
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhựa Châu Âu Việt Nam, nguyên Kiểm
toán Thu nhập Sungeiwway Holdings.
• Hà Thị Ngọc Hà, PhD: Nguyên phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán Bộ Tài chính .
• Vũ Thị Toản, BA: Nguyên Trưởng phòng tuyên truyền, Cục Thuế
Hà Nội.
• Nguyễn Văn Dũng, BA: Giám đốc tài chính Công ty
Cổ phần Dược phẩm Đông Á.
• Hương Vũ, CPA: Phó Tổng Giám đốc Công ty
Kiểm toán Earst & Young,
phụ trách khối Dịch vụ tư vấn Thuế.
• Phạm Đình Thi, PhD:
Phó Vụ trưởng Vụ
chính sách Thuế
- Bộ Tài chính.

www.afc.edu.vn
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HỌC VIÊN NÓI VỀ
VIỆN QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH AFC

2017
Đã triển khai

23 khóa học

Giám đốc Tài chính (CFO)
Cộng đồng Học viên
AFC trên

2.500 người

Trên 30 chuyên gia
Tài chính giảng dạy

2011
35
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1. Lê Thị Vân –
Kế toán Trưởng của Cty TNHH
Công nghệ Hóa chất Vũ Hoàng
“Điều mình thực sự ấn tượng nhất khi
tham gia chương trình đào tạo Giám
đốc Tài chính (CFO) là lấy người học
làm trung tâm, đề cao tính thực hành
qua hệ thống Case Study. Ngay trong
quá trình học, mình đã biết cách tối ưu
hóa các chi phí của Doanh nghiệp”.

www.afc.edu.vn
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2. Nguyễn Tuấn Anh –
Phó tổng giám đốc công ty
Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng
“Tôi rất vui khi tìm được một môi trường
học tập đặc biệt chuyên nghiệp trong
lĩnh vực Tài chính – Kế toán như Viện
quản trị Tài chính AFC. Được lắng nghe
những trao đổi quý giá cùng chuyên gia
Tài chính hàng đầu là một sự may mắn
của bản thân mình”.

37
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3. Hà Sỹ Phúc –
Trưởng ban Kiểm soát của Cty TNHH PNK
“Chương trình đào tạo Giám đốc Tài
chính (CFO) tại Viện Quản trị Tài chính
AFC có sự khác biệt so với các đơn vị
mình đã từng tham gia. Mình thích nhất
2 module: Phân tích tài chính và Lập kế
hoạch tài chính”.
www.afc.edu.vn
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4. Nguyễn Thị Ngát –
Kế toán Cty CP Đầu Tư Xây Dựng
Hạ tầng Giao thông 575
“Tham gia chương trình đào tạo Giám
đốc Tài chính (CFO), mình thấy ấn
tượng nhất với Module Phân tích Tài
chính và Lập kế hoạch Tài chính, sau
khóa học, mình nâng cao 2 kỹ năng này
và có cái nhìn tổng quan hơn trong
công việc”
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5. Dương Thị Sáu –
Giám đốc công ty CP
Dược phẩm Ích Nhân
“Mình thấy khung chương trình đào
tạo tại Viện Quản trị Tài chính AFC
không giống với bất cứ một trung
tâm nào khác, kiến thức cũng như
kỹ năng thực hành có trọng tâm và
xoáy sâu vào những vấn đề Tài
chính cốt lõi nhất”
www.afc.edu.vn
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6. Dương Minh Cường –
Phó Giám đốc công ty CP Dusan
“Trong thời gian đồng hành cùng Viện
Quản trị Tài chính AFC, không chỉ được học
tập, trải nghiệm những kỹ năng thực hành,
nâng cao về chuyên môn mà mình còn
được chia sẻ công việc mình đang đảm
nhận, được trao đổi những vấn để Quản trị
Tài chính của Doanh nghiệp và phương
hướng giải quyết nhạy bén hơn”
41
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7. Vũ Hùng Sơn –
Phó Vụ trưởng Văn phòng Bộ Công thương
“Không chỉ ấn tượng bởi sự đào tạo
chuyên nghiệp, mà môi trường networking
tại Viện quản trị Tài chính AFC giúp mình
có những cơ hội mới khi mình biết, trải
nghiệm và đến tham gia chương trình đào
tạo tại đây”

www.afc.edu.vn
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THÔNG TIN HỮU ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI LÀM TRONG
LĨNH VỰC KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP
Viện Quản trị Tài chính AFC Việt Nam giới thiệu đến cộng đồng
người làm Kế toán – Tài chính một số nguồn thông tin tham khảo
hữu ích như:
1. Viện Quản trị Tài chính AFC
http://www.afc.edu.vn/
2. Cổng đào tạo trực tuyến chuyên sâu về quản trị và tài chính
thông minh SMARTRAIN
http://www.smartrain.vn/
3. Cung cấp các bài viết tổng hợp, chi tiết nhằm mục đích tự học,
tự nâng cao kiến thức chuyên ngành với hệ thống khoa học và
hoàn toàn miễn phí
http://www.tapchiketoan.com.vn
4. Cung cấp những thông tin mới nhất về chính sách tài chính, thuế
của doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài
http://www.mof.gov.vn
5. Cộng đồng của những người làm Kế toán
http://www.webketoan.vn/
6. Phân tích, bình luận chuyên sâu về môi trường kinh doanh. Các
câu chuyện thú vị về các doanh nhân Việt Nam và thế giới
http://cafebiz.vn/
7. Kênh tin tức kinh tế, tài chính, thông tin chứng khoán của Việt
Nam mới nhất được cập nhật liên tục, chính xác và đầy đủ,
chuyên sâu
http://cafef.vn/
8. Cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường kinh doanh, tài chính
quốc tế
http://www.economist.com
9. Các tin tức kế toán mới nhất và thông tin cho nghiệp vụ kế toán
công cộng, cùng với tư vấn quản lý thực hành
https://www.accountingtoday.com/
10. Cung cấp thông tin Tài chính, kinh doanh và tin tức kế toán, là
nguồn tham khảo cho các chuyên gia kinh doanh và tài chính
https://www.accountancyage.com
11. Những nguyên tắc và những thông lệ kế toán được chấp nhận
trong thực tiễn khi chuẩn bị các báo cáo tài chính
http://www.accountingfoundation.org
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THAY ĐỔI VẬN MỆNH
NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN VIỆT NAM

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ
Hotline : 0942 974 500
Tel: +84 4 6282 7682
Email: info@afc.edu.vn
Web: www.afc.edu.vn
F: https://www.facebook.com/vienquantritaichinhafc

