
 

 



 

 

 

KHÓA HỌC KỸ NĂNG  

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN 

 

 
“Khóa học kỹ năng quản lý tài chính cá nhân” giúp học viên thay đổi tư duy về tài chính nói chung, tư duy sâu hơn 

về tài chính cá nhân, biết cách thiết lập các khoản mục chi tiêu sao cho hợp lý trong từng giai đoạn và biết cách để tăng 

thu nhập cũng như đầu tư sinh lời 

Thời lượng  01 ngày / 01 lớp 

Mục tiêu 

đào tạo 

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

 Thay đổi tư duy về tài chính, trang bị phương pháp để xác định chúng ta đang ở đâu trong “bức tranh tài 

chính cá nhân” của chính mình. 

 Xây dựng công thức quản lý tiền qua các giai đoạn của cuộc đời (Khi còn độc thân, khi có gia đình, con 

cái…). 

 Vận dụng các nguyên tắc trong quản lý tài chính cá nhân để tạo thu nhập và đầu tư. 

 Chia sẻ một số ứng dụng công nghệ giúp quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. 

 Kiểm soát được chi phí trong nhóm làm việc 

Phương pháp 

đào tạo 

 Đào tạo kèm cặp, hướng dẫn tại chỗ 

 Thảo luận – nghiên cứu tình huống 

 Thực hành bằng trò chơi, vai diễn và video minh họa 

 Truyền đạt lý thuyết – chia sẻ kinh nghiệm 
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần 1: Thế nào là quản trị tài chính cá nhân 

 Bạn hiểu gì về quản trị tài chính cá nhân 

 Bí mật của người giàu 

 Phương pháp quản trị tài chính cá nhân 

 Quy trình quản trị tài chính cá nhân 

 Các yếu tố cốt lõi trong quản trị tài chính các nhân 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần 2: Phương pháp quản trị tài chính cá nhân 

 Bí quyết quản trị tài chính cá nhân 

 Tư duy về tiền 

 Bí quyết tiêu tiền của người giàu 

 Xác định mục tiêu tài chính cá nhân 

 Thu nhập thụ động là gì 

 Nguyên tắc những chiếc lọ trong chi tiêu 

 Báo cáo thu nhập cá nhân 

 Bí quyết tiết kiệm hiệu quả 

 Các bước lập kế hoạch chi tiêu hiệu quả 

 Thứ tự ưu tiên trong chi tiêu 

 Hoạch định đầu tư trong quản lý tài chính cá nhân 

 Các kênh đầu tư hiệu quả hiện nay 

 Bí quyết đầu tư tài chính hiệu quả 

 Các công cụ đầu tư tài chính 

 Những sai lầm trong đầu tư tài chính 

 


