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Practical Chief Financial Officer

GIỚI THIỆU CHỨNG CHỈ CFO
Giám đốc Tài chính (CFO) có vai trò quan trọng đặc biệt trong
doanh nghiệp và được xem là đỉnh cao của nghề tài chính.
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập sâu và phát
triển mạnh mẽ, bài toán nhân sự chuyên nghiệp cho vị trí CFO
đang và luôn là vấn đề nan giải của các doanh nghiệp.
Với mục tiêu đáp ứng nhu cầu về nhân lực CFO giỏi hiện nay,
những người không chỉ có khả năng đánh giá dữ liệu và xây
dựng kế hoạch tài chính cũng như sử dụng nguồn vốn hiệu
quả mà còn phải là người có tư duy chiến lược, tầm nhìn bao
quát và dài hạn và là một đại sứ của doanh nghiệp, thiết lập
mối quan hệ tốt với các đối tác cũng như cổ đông, nhà đầu tư.
Chương trình đào tạo GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH chỉ có tại CFO
Việt Nam với những tiêu chuẩn khác biệt với tất cả các
chương trình hiện tại trên thị trường:

TẠI SAO NÊN CHỌN CFO VIETNAM

• Chương trình đào tạo Giám đốc Tài chính do CFO Việt Nam tổ chức là chương trình duy nhất tại
Việt Nam hiện nay được thiết kế theo chuẩn của Hiệp hội Quốc tế các Nhà quản trị Tài chính cấp
cao (IAFEI) và chứng chỉ được cấp bởi một tố chức xã hội nghề nghiệp.
• Nội dung chương trình gồm 16 chuyên đề chi tiết đào tạo chuyển giao những kiến thức cốt lõi &
kinh nghiệm thực tế thiết yếu nhất cần có ở một CFO trong môi trường làm việc chuyên nghiệp,
đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực quản trị tài chính mang tầm một CFO quốc tế.
• Giảng viên là các Chuyên gia đầu ngành tại Việt Nam với từ 10 năm làm việc thực tế tại các công
ty, tập đoàn lớn.
• Giảng dạy theo phương pháp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kết hợp tư vấn, cố vấn để học viên áp
dụng ngay vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp;
• Thời gian học tập linh hoạt với giá trị bảo lưu trong vòng 24 tháng, học viên tham gia học theo từng
chuyên đề và được cấp Chứng chỉ CFO khi đủ số lượng chuyên đề tích lũy, một chuyên đề có thể
tham gia nhiều lần mà không phải nộp thêm phí;
• Học viên có cơ hội tham gia các buổi hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề về Tài chính; kết nối
giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với “đàn anh trong nghề” chỉ có tại CFO Việt Nam;
• Tương lai nghề CFO rộng mở với mức thu nhập khác biệt cho học viên tốt nghiệp chương trình.
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PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

16 CHUYÊN ĐỀ CFO
STT

CHUYÊN ĐỀ

BUỔI

Chuyên đề 1

Xây dựng Chiến lược Doanh nghiệp

2

Chuyên đề 2

Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp và Kinh doanh

2

Chuyên đề 3

Rủi ro và Kiểm soát nội bộ

2

Chuyên đề 4

Xây dựng Kế hoạch Ngân sách

2

Chuyên đề 5

Quản trị Thực hiện Ngân sách

2

Chuyên đề 6

Quản trị Chi phí

2

Chuyên đề 7

Quản trị Giá thành Sản phẩm

2

Chuyên đề 8

Lập kế hoạch Thuế

2

Chuyên đề 9

Huy động Vốn

2

Chuyên đề 10

Quản lý Vốn lưu động

2

Chuyên đề 11

Kế toán Tập đoàn

2

Chuyên đề 12

Hợp nhất các Báo cáo Tài chính

2

Chuyên đề 13

Phân tích Chuyên sâu Báo cáo Tài chính

2

Chuyên đề 14

Chi phí Vốn và Cơ cấu Vốn

2

Chuyên đề 15

Thẩm định Dự án Đầu tư

2

Chuyên đề 16

Định giá Doanh nghiệp

2

GIẢNG VIÊN
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LIÊN HỆ GHI DANH

EARLY BIRD

17.400.000

✓ Chứng nhận
✓ Hoá đơn
✓ Teabreak

ĐĂNG KÝ

GROUP

REGULAR

15.660.000

28.800.000

✓
✓
✓
✓

Nhóm từ 3 người
Chứng nhận
Hoá đơn
Teabreak

✓ Đăng ký trước 3
ngày khai giảng
✓ Chứng nhận
✓ Hoá đơn
✓ Teabreak

ĐĂNG KÝ

ĐĂNG KÝ

Số lượng chỗ ngồi có hạn. Quý vị vui lòng ĐĂNG KÝ bằng cách gọi điện thoại/ zalo/ viber/ SMS/
Email theo thông tin bên dưới. chúng tôi ưu tiên các Doanh nghiệp đóng phí trước.
Đăng ký online: https://forms.gle/6GoJwj11VDctqPoU9
Địa điểm: Toà nhà Phượng Long, 506 Nguyễn Đình Chiểu, P.4, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 62 704 666 | 028 66 701 666
Hotline: 0903 985 066 (Ms Uyên) | 0938 512 399 (Ms Mai) | 0903 54 33 48 (Ms Hoa)
Email: Uyen.Ngo@CFOCapital.vn Mai.Truong@CFOCapital.vn Hoa.Nguyen@CFOCapital.vn
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