
 

 



 

 

 

KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 

 
Tài chính doanh nghiệp là nghệ thuật phiên dịch các số liệu, bao gồm phân tích và giải thích các Báo cáo Tài chính 

thành những thông tin hữu ích, làm cơ sở cho việc ra các quyết định tài chính. Kỹ năng tài chính doanh nghiệp không chỉ 

đòi hỏi vốn kiến thức, hiểu biết nhất định về tài chính - kế toán, về quản trị kinh doanh mà còn yêu cầu những kỹ năng 

mang tính hệ thống và logic hết sức đặc thù.  

 Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập sâu rộng vào đời sống kinh tế toàn cầu và trong thời đại công nghiệp 

4.0, nền kinh tế thị trường đang thay đổi một cách nhanh chóng, “Khóa học về kỹ năng tài chính doanh nghiệp” cung cấp 

cho doanh nghiệp kiến thức về kỹ thuật phân tích tài chính thông dụng và mới nhất như phân tích tỷ số, phân tích xu 

hướng, phân tích cơ cấu và phân tích chỉ số… 

Thời lượng  02 ngày / 01 lớp 

Đối tượng 

học viên 

 Lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp 

 Những nhà quản lý doanh nghiệp muốn biết để kiểm soát nhân viên 

 Cán bộ trực tiếp lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế 

 Chuyên viên tư vấn thuế, Kế toán 

Mục tiêu 

đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể: 

 Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính; 

 Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích; 

 Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính 

Mục đích 

đào tạo 
Chuyển giao cho doanh nghiệp những kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về tài chính doanh nghiệp. 

Phương pháp 

đào tạo 

 Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ & 

chủ đề khoá đào tạo sau khi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. 
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 Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận đồng thời phân 

tích tình huống hoặc các câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp Não công để 

kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế.  

 Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học 

làm trung tâm, giảng viên cung cấp phương pháp – hướng dẫn sử dụng các công cụ nhằm đóng vai trò 

định hướng, tư vấn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy nhằm phát triển các kỹ năng tự giải quyết 

vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc. 

 Sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp người học dễ dàng tiếp thu và ứng dụng 

 Khoá học được thiết kế theo dạng chuyên đề, trong thời gian ngắn nhằm tạo điều kiện cho các chủ doanh 

nghiệp và các cấp quản lý có thể chủ động sắp xếp được lịch học phù hợp 

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần 1: Tài chính và quản trị tài chính doanh nghiệp 

 Kế hoạch tài chính 

 Kiểm soát tài chính 

 Quyết định tài chính 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Chi phí sử dụng vốn & đầu tư 

 Chi phí sử dụng vốn ; Rủi ro và chi phí vốn 

 Cơ cấu vốn ; Lãi suất tiền vay 

 Chi phí vốn chủ sở hữu ; Lợi nhuận lưu giữ 

 Đầu tư và chi phí tạo vốn; Chi phí tạo doanh thu 

 Quản lý vốn lưu động 

 Quản lý vốn đầu tư vào tài sản dài hạn 

 Cơ cấu huy động vốn; Tài trợ vốn; Chính sách tài trợ vốn 

NGÀY 2 Phần 3: Nợ - rủi ro tài chính & nguồn vốn huy động 



 

 

 

KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG 

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

 

 
(SÁNG)  Nợ và rủi ro tài chính 

 Ảnh hưởng của đòn cân nợ 

 Thành viên góp vốn ; Phát hành cổ phiếu; Lợi nhuận lưu giữ 

 Tín dụng thương mại ; Vay ngân hàng / trái phiếu ; Thuê tài chính 

NGÀY 2 

(CHIỀU) 

Phần 4: Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp 

 Phân tích kết cấu 

 Phân tích tỷ số tài chính và các nguyên tắc chung khi phân tích 

 Phân tích khả năng sinh lời 

 Mô hình phân tích Dupont & Dupont mở rộng 

 Các tỷ số khả năng sinh lời thứ cấp 

 Kết hợp phân tích các tỷ số khác nhau 

 Rủi ro tài chính 

 Tỷ số nợ 

 Tỷ số liên quan đến các khoản mục vốn lưu động 

 Đầu tư quá mức vào vốn lưu động và kinh doanh quá sức 

 Tỷ số thị trường chứng khoán 

 Thông tin khác từ báo cáo kế toán của doanh nghiệp 

 


