KHÓA HỌC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

THỜI LƯỢNG
CHUYÊN ĐỀ HỌC

Khai giảng:

Buổi

Tiết

 Chân dung giám đốc tài chính

1

4

Mục tiêu khóa học:

 CFO với kế toán quản trị

3

12

Cung cấp những kiến thức cốt lõi để thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, vai trò của CFO trong công ty. Tập trung vào các
vấn đề Quyết định đầu tư – Quyết định nguồn tài chính –
Những tác động qua lại giữa quyết định đầu tư, tạo nguồn
tài chính và mức độ ảnh hưởng của các quyết định đó;

 Tài chính dành cho lãnh đạo

4

16

 Kỹ năng phân tích tài chính doanh nghiệp

2

8

 Đầu tư tài chính

2

8

 Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

2

8

 Ứng dụng công cụ Lá chắn thuế trong doanh nghiệp

2

8

 Pháp luật trong hoạt động kinh doanh

2

8

 Vấn đề chuyển giá trong doanh nghiệp

2

8

 Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ
Lễ bế giảng và trao chứng chỉ khóa học

1

4

21

84

tại thành phố Hồ Chi Minh

Hiểu được chân dung của một Giám đốc tài chính (CFO) và
biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một
Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp trong tương lai…

Đối tượng tham gia:

Viện nghiên cứu Kinh tế Phát
triển - IDR là đơn vị trực thuộc
của Trường đại học Kinh tế
TP.HCM - UEH.
Hoạt động đào tạo của IDR luôn
đồng hành cùng sự phát triển
của doanh nghiệp
Phương pháp đào tạo của IDR
luôn lấy người học là trọng tâm.
Chương trình đào tạo được xây
dựng với phương châm cung
cấp KIẾN THỨC một cách cô
đọng nhất, tăng cường KỸ NĂNG
ứng dụng thực hành để giúp học
viên có THÁI ĐỘ tự tin khi ứng
dụng trong công việc.

Nhà Quản lý tài chính mong muốn trở thành nhà Giám đốc
Tài chính chuyên nghiệp;
Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán,
chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư mong
muốn phát triển nghề nghiệp, trở thành Giám đốc tài chính
tương lai;
Những người tốt nghiệp chuyên ngành tài chính – kế toán
kiểm toán có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính.

Ban giảng huấn:
Thành phần ban giảng huấn là các giảng viên của trường đại học Kinh tế TP.HCM và các
trường đại học khác tại TP.HCM; các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nhà nước, trong điều
hành doanh nghiệp có kỹ năng và phương pháp giảng dạy tốt.
Danh sách Ban Giảng viên của khóa học luôn được IDR thông báo tại thời điể m chiêu sinh.

THÔNG TIN CHUNG

Thời lượng chương trình: 21 buổi / 84 tiết

Học phí: 8.800.000 đồng

Chính sách ưu đãi:


ĐĂNG KÝ NGAY
Để hưởng
chính sách ưu đãi

TỔNG CỘNG

Giảm 5% học phí khi học viên đăng ký
học qua hình thức trực tuyến (internet)
- khuyến khích



Giảm 5% học phí khi học viên đóng học
phí trước ngày khai giảng 1 tuần



Giảm 5% học phí khi đăng ký theo
nhóm từ 3 học viên trở lên



Bằng cấp: Do trường Đại học kinh tế TP.HCM, Viện NCKT Phát triển cấp có giá trị toàn
quốc, học viên tốt nghiệp có đủ kiến thức làm việc.



Phòng học: có trang bị máy lạnh, thiết bị hỗ trợ giảng dạy và phục vụ tea-break

Thông tin chi tiết và đăng ký khóa học tại : w w w . I D R . e d u . v n
Đ i ệ n t h o ạ i t ư v ấ n t r ự c t i ế p - H o t l i n e : 0 9 3 8 2 13745
VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ PHÁT TRIỂN





279 Nguyễn Tri Phương Q.10 TP. HCM
(08) 3856 1250 – 3957 2040
Hotline: 0938 213 745
vncktpt@idr.edu.vn

 www.idr.edu.vn

