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Giới thiệu về CFO Capital
• CFO Capital là một trong những đơn vị cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn
chuyên nghiệp với đội ngũ giảng viên là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm đang
trực tiếp làm việc, tư vấn tại các công ty và/hoặc các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu
tại Việt Nam.
• Hơn 10 năm CFO Capital theo đuổi sứ mệnh nâng cao năng lực quản trị điều hành
của doanh nghiệp thông qua các hoạt động đào tạo, huấn luyện thực tiễn và tư vấn
triển khai.
• CFO Capital hoạt động với Tôn chỉ: tất cả các giá trị chuyển giao luôn được may đo
phù hợp nhất với nội tại; đáp ứng tối đa nhu cầu ứng dụng ngay vào thực tiễn nhằm
tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

LÝ DO LỰA CHỌN CFO CAPITAL

Mô hình FIPⓇ của CFO Capital
Xuất phát từ chính nhu cầu thực tế
của doanh nghiệp kết hợp với trải
nghiệm chuyên sâu của đội ngũ
giảng viên, CFO Capital chú trọng
vào việc giải quyết ngay các nút
thắt và khoảng cách về kỹ năng
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt
động đồng thời phòng ngừa các rủi
ro mang tầm chiến lược cho doanh
nghiệp. Theo đó mô hình đào tạo
của CFO Capital như sau:

Preventing
(Phòng ngừa)
Improving
(cải thiện)

Fixing
(chữa trị)

Ⓡ

Các chuyên đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm

Các Chuyên đề Đào tạo Phổ biến

Phòng ngừa (Preventing)

Chữa trị (Fixing)

Cải thiện (Improving)

Tư vấn (Consulting)

Quản Trị Rủi Ro

Cập nhật các Quy định mới nhất về
Thuế/ Tài chính/ Kế toán/ Lao động

Phát triển năng lực lãnh đạo

Tái cấu trúc tổ chức

Kiểm soát Nội bộ

Kinh nghiệm xem xét hợp đồng và kỹ
thuật xử lý các vấn đề tranh chấp

Kế toán/ Tài chính/ Thuế/ Pháp lý
dành cho quản lý không chuyên

Tư vấn xây dụng hệ
thống Kế toán Quản trị

Quản lý khủng hoảng

Chiến thuật thu hồi công nợ hiệu quả

Xây dựng hệ thống quản trị hiệu suất
theo mô hình “BSC & KPI”

Tư vấn Phát triển Nguồn
nhân lực

Quản trị Chiến lược

Phân tích & thiết kế bảng mô tả công
việc

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng hiệu
quả

Tư vấn mô hình nhân sự
3P

Quản trị Tài chính

Giám sát bán hàng chuyên nghiệp

Kỹ năng giải quyết xung đột; Kỹ năng
đàm phán & thương lượng

Dịch vụ tư vấn thuế

Gian lận và sai sót thường gặp
khi lập và trình bày BCTC

Quản trị nhân sự hiệu quả bằng công
cụ DISC

Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng giải
quyết vấn đề; Kỹ năng làm việc nhóm

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Thuế Nhà thầu Nước ngoài +
Hiệp định

Xây dựng hệ thống thang bảng lương
theo giá trị và năng lực

Kỹ năng bán hàng B2C/ B2B chuyên
nghiệp; Kỹ năng chốt sales;

Tư vấn xây dựng chiến
lược

Các vấn để cốt lõi về pháp lý
doanh nghiệp và kinh doanh

Đàm phán chuyên nghiệp theo
nguyên tắc Harvard

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp;

Đào tạo & Phát triển Nguồn
Nhân Lực

Xây dựng hệ thống Kế toán Quản trị

Kỹ năng viết thư tư vấn;

Chuyển giá + thỏa thuận giá
trước + BEPS

Kế toán Tập đoàn & Hợp nhất Báo
cáo Tài chính

Kỹ năng xử lý thông tin chuyên
nghiệp…

Các chuyên đề dành riêng cho đơn vị sản xuất

Các Chuyên đề Đào tạo Phổ biến

Phòng ngừa (Preventing)

Chữa trị (Fixing)

Cải thiện (Improving)

Mô hình xây dựng văn hóa cải tiến
hướng đến hiệu suất cao

Xây dựng bộ công cụ phát triển năng
lực đội ngũ – giải quyết vấn đề

Kiến thức nền tảng về quy trình và
các công cụ quản lý kiểm soát quy
trình, cải tiến quy trình sản xuất

Xây dựng mô hình ban cải tiến

Xây dựng và triển khai thiết lập mục
tiêu cá nhân (dành cho quản lý)

Xây dựng quy trình kiểm soát các
công đoạn sản xuất theo MCP

Mô hình xây dựng năng lực đội ngũ
nhân viên trực tiếp
Mô hình xây dựng năng lực đội ngũ
nhân viên quản lý trực tiếp (Tổ
trưởng/ giám sát)
Mô hình, phương pháp và công cụ
quản trị nhà máy hiệu quả

Xây dựng và triển khai bộ năng lực
mềm cho các cấp quản lý trong nhà
máy sản xuất theo phương pháp
Xây dựng và triển khai bộ năng lực
mềm cho các cấp quản lý trong nhà
máy sản xuất theo phương pháp
LEAN
Loại bỏ lãng phí trong sản xuất

Quản lý hoạt động hàng ngày & Các
công cụ quản lý hoạt động hàng ngày
Thiết lập các chỉ số đo lường kết quả
sản xuất từ an toàn, chất lượng, sản
lượng, chi phí (SQDC)
Thiết lập hệ thống phân tích số liệu
và hệ thống quản lý báo cáo kết quả
sản xuất

Tư vấn (Consulting)
Tư vấn thực hiện hoạt
động quản lý mục tiêu
sản xuất hàng năm

Mô hình FIPⓇ

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO ĐỀ XUẤT (THAM KHẢO)
Chúng tôi sẽ tư vấn và đề xuất giải pháp đào
tạo phù hợp nhất cho Quý Công ty

Fixing (Chữa trị)

Fixing (Chữa trị)

Hạng
mục

Chuyên đề

Lý do đào tạo

Thời lượng
đào tạo
(ngày)

Đối tượng
tham gia

Số lượng
Hình thức
tham gia phù
đào tạo
hợp

1

Trưởng phó
phòng/
Chuyên viên

Public
(InHouse)

3-5 (20)

Chuyên đề F1: Kỹ
năng quản lý dự án
cho ngành dịch vụ
chuyên nghiệp

Trang bị các kỹ năng quản lý đa tác vụ, sắp xếp công việc khoa học, phân bổ
nguồn lực hợp lý, xác định tính trọng yếu từng vụ việc, dự báo và quản trị tốt các
rủi ro cũng như có những giải pháp điều chỉnh kịp thời để đảm bảo dự án hoàn
thành và kết quả chuyển giao vượt mong đợi khách hàng.

Chuyên đề F2: Cập
nhật các quy định
mới về thuế và lao
động

Với khối lượng các quy định thuế cũng như thay đổi các chính sách về lao động,
bảo hiểm xã hội và các ảnh hưởng qua lại đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu
nhập doanh nghiệp cũng như các rủi ro tiềm tàng mà doanh nghiệp có thể gặp
phải. Để tối thiểu hóa các rủi ro cũng như đảm bảo tính tuân thủ cao nhất thì việc
tạo điều kiện cho các bộ phận tài chính/ kế toán/ nhân sự tham gia các lớp đào tạo
cập nhật là giải pháp tối ưu nhất về chi phí cho doanh nghiệp.

1-3

Trưởng phó
phòng/
Chuyên viên

Public/
InHouse

3-5 (25)

Chuyên đề F3: Lập
ngân sách và kiểm
soát chi phí hiệu quả
dành cho cán bộ
không chuyên

Hiệu quả của toàn doanh nghiệp được cấu thành bởi hiệu quả của từng bộ phận
trong công ty, theo đó ngoài việc thúc đẩy doanh số để đạt được kế hoạch thì việc
trang bị cho các cán bộ quản lý các kiến thức cốt lõi về lập ngân sách cũng như
kiểm soát chi phí hiệu quả là việc làm hết sức cần thiết nhằm tối ưu hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp

1

Ban GĐ/
Trưởng Phó
Phòng/
Trưởng nhóm

Public

3-5-7

Chuyên đề F4: Bí
Quyết "Săn Đầu
Người" theo phương
pháp Competency
Based Interview
(CBI)

Bên cạnh sức mạnh Tài chính, Nhân tài là một trong những yếu tố chủ chốt quyến
định đến sự thành bại của doanh nghiệp, để có được một đội ngũ nhân lực đủ tâm,
đủ tầm để thực hiện hoá các chiến lược kinh doanh luôn là nỗi trăn trở của bất kỳ
lãnh đạo doanh nghiệp nào. Trong tiến trình xây dựng đội ngũ nhân lực hiệu quả
cho doanh nghiệp, việc tìm kiếm, sàng lọc, phân loại, đánh giá ứng viên trong quá
trình tuyển dụng luôn là thách thức cho bất kỳ đội ngũ tuyển dụng và tìm kiếm nhân
tài trong doanh nghiệp.

1

Trưởng phó
phòng/
Chuyên viên

Public

3-5-7

Improving (Cải thiện)
Hạng mục

Chuyên đề

Lý do đào tạo

Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái
Chuyên đề I1: Tạo động lực niệm và kỹ năng cần thiết để phát triển kỹ năng tạo động lực không chỉ
làm việc chuyên nghiệp
cho đội ngũ mà còn cho cá nhân người tham dự nhằm tối ưu hiệu suất
trong môi trường làm việc chuyên nghiệp

Improving (Cải thiện)

Chuyên đề I2: Kỹ năng bán
hàng và giao tiếp hiệu quả

Kỹ năng giao tiếp là công cụ quan trọng trong quá trình đeo đuổi mục tiêu
bán hàng, đặc biệt cho các lĩnh vực thiên về chuyên môn, đội ngũ từ
trưởng phòng trở lên sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh nếu thiếu trang bị/
nâng cao các kỹ năng giao tiếp và bán hàng dịch vụ

Thời
lượng đào
tạo (ngày)

1

2

Đối tượng
tham gia

Ban GĐ/
Trưởng Phó
Phòng/ Trưởng
nhóm
Trưởng Phó
Phòng/ Trưởng
nhóm/ Chuyên
viên/ Nhân viên

Hình thức
đào tạo

Số lượng
tham gia phù
hợp

InHouse

15-25

Public

25-35

Kỹ năng chuyển tải kiến thức chuyên môn và trải nghiệm của thế hệ đi
trước cho thế hệ đi sau luôn là một thách thức của bất kỳ doanh nghiệp
Chuyên đề I3: Kỹ năng huấn nào. Theo đó việc trang bị các kỹ thuật, kỹ năng, ứng dụng các mô hình
luyện và đào tạo đội ngũ
hóa kiến thức & kinh nghiệm cho các cấp quản lý nhằm nhanh chóng rút
ngắn khoảng cách giữa các thế hệ để tối ưu lợi thế cạnh tranh và nhanh
chóng phát triển đội ngũ.

2

Ban GĐ/
Trưởng Phó
Phòng/ Trưởng
nhóm

Public

15-25

Chuyên đề I4: Kỹ năng làm
việc chuyên nghiệp (đọc văn
bản, viết email, báo cáo, viết
thư tư vấn hay)

2

Trưởng phó
phòng/ Chuyên
viên/ Nhân viên

InHouse

25-35

1

Trưởng Phó
Phòng/ Trưởng
nhóm/ Chuyên
viên/ Nhân viên

InHouse

25-35

Một tổ chức chuyên nghiệp được thể hiện qua quá trình tương tác của
từng cá nhân với khách hàng và đối tác, theo đó nhu cầu bức thiết phải
trang bị cho đội ngũ nhân viên các kỹ năng làm việc chuyên nghiệp một
cách có hệ thống, phù hợp và sát với văn hóa của công ty

Đây là kỹ năng đặc biệt quan trọng trong giai đoạn đòi hỏi các doanh
nghiệp phải nâng cao công tác chăm sóc và quản lý trãi nghiệm khách
Chuyên đề I5: Kỹ năng quản
hàng. Theo đó việc trang bị/ nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng cho
lý và chăm sóc khách hàng
để khai thác tối đa khả năng bán chéo dịch vụ đồng thời gia tăng sự trung
thành của khách hàng.

Preventing (Phòng ngừa)

Preventing (Phòng ngừa)

Hạng mục

Chuyên đề

Lý do đào tạo

Thời lượng
đào tạo
(ngày)

Đối tượng
tham gia

Hình thức
đào tạo

Số lượng
tham gia
phù hợp

Chuyên đề P1: Quản lý
sự thay đổi

Một điều không bao giờ thay đổi, đó chính là sự thay đổi. Quản lý sự
thay đổi trong doanh nghiệp chưa bao giờ là điều dễ dàng khi mà
doanh nghiệp ngày càng phải chống chọi với áp lực cạnh tranh cũng
như sự thay đổi mạnh mẽ về công nghệ, từ những dự án nội bộ nhỏ
đến các dự án tái cấu trúc nhằm gia tăng năng lực phục vụ khách
hàng, kỹ năng quản lý sự thay đổi là cực kỳ cần thiết đối với các cấp
lãnh đạo nhằm xác lập tiếng nói chung, cùng chí hướng, chia sẻ trách
nhiệm để đạt được viễn cảnh của tổ chức.

1

Ban GĐ/
Trưởng Phó
Phòng

Public
(InHouse)

3-5 (15)

2

Ban GĐ/
Trưởng Phó
Phòng/

Public
(InHouse)

3-5 (15)

Không có nhà lãnh đạo hoàn hảo, mỗi nhà lãnh đạo luôn có những
điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình điều hành doanh nghiệp, ranh
giới này rất mong manh và đôi khi chỉ cần một sự dịch chuyển nhẹ
Chuyên đề P2: Nâng cao nhàng để mỗi bản thân nhận ra và nỗ lực thay đổi nhằm dẫn dắt doanh
Kỹ năng Quản Lý Lãnh
nghiệp hiệu quả gấp bội lần. Chuyên đề sẽ trang bị cho các cấp lãnh
Đạo hiệu quả
đạo các kiến thức, kỹ năng cần thiết để khám phá và tự đánh giá cấp
độ năng lực lãnh đạo của mình, từ đó hiểu rõ bản chất và vai trò quan
trọng của năng lực lãnh đạo đóng góp cho khả năng thành công của
bản thân và doanh nghiệp.

Quy trình thực hiện
• Bước 1: Quý Công ty ký kết Hợp đồng Đào tạo
nguyên tắc;
• Bước 2: Gửi cho CFO Capital danh sách học viên dự
kiến và tổng hợp các yêu cầu/ vướng mắc nội tại của
chuyên đề cần triển khai trước ngày học ít nhất 15
ngày và tiến hành ký kết Phụ lục;
• Bước 3: CFO Capital sẽ lựa chọn Giảng viên phù hợp
nhất, gửi chương trình đào tạo sơ bộ và xác nhận với
Quý Công ty;
• Bước 4: CFO Capital sẽ gửi các đề xuất/ các vấn đề
cần thực hiện trong quá trình đào tạo cho Quý Công
ty trước 5 ngày;
• Bước 5: Triển khai đào tạo & cấp chứng nhận
• Bước 6: Đánh giá kết quả và hỗ trợ giải đáp thắc
mắc sau đào tạo

Giá phí đề xuất
• Trong phạm vi dịch vụ mà chúng tôi thực hiện, chúng tôi tin rằng sẽ mang đến cho Quý Công ty
chất lượng đào tạo cao nhất và thực tiễn nhất.
• Dựa trên thời gian dự kiến và nguồn lực của CFO Capital cũng như để xây dựng mối quan hệ
kinh doanh lâu dài với Quý Công ty, chúng tôi đề nghị mức phí dịch vụ có tính cạnh tranh nhất
Vui lòng liên hệ để được tư vấn cụ thể.
• Với khóa Public, giảm 15% từ 3 học viên, 20% từ 5 học viên
ü Giá phí đã bao gồm Hóa đơn, chi phí in ấn tài liệu, chứng nhận
• Khóa học inhouse: đã bao gồm hóa đơn, chi phí in ấn tài liệu, chứng nhận, không bao gồm chi
phí thuê địa điểm tổ chức khóa đào tạo và các chi phí khác.

Liên hệ
Công ty CP Nguồn lực CFO
Lầu 4, Tòa nhà Phượng Long
506 Nguyễn Đình Chiểu, P4, Q3. Tp. HCM
Ngô Đỗ Phước Uyên
Phòng Đào tạo Doanh nghiệp
T: 028 66 701 666
M: 0903 985 066
E: Uyen.Ngo@CFOCapital.vn
W: www.CFOCapital.vn

Nguyễn Thị Hồng Hoa
Phòng Đào tạo Doanh nghiệp
T: 028 6290 3568
M: 0903 543 348
E: Hoa.Nguyen@CFOCapital.vn
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