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GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
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Chief Financial Officer
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
Tỷ phú Warren Buffett, nhà đầu tư thiên tài nói rằng: “Có 2 nguyên tắc
cơ bản: Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền; Nguyên tắc số 2:
Không quên nguyên tắc số 1”. Người giữ tay hòm chìa khóa, giúp sinh lợi
đồng tiền, giảm thiểu rủi ro và chi phí sử dụng vốn, và quản lý lưu thông
của dòng vốn trong doanh nghiệp giúp cho hoạt động kinh doanh Công ty
thông suốt và hiệu quả… không ai khác hơn chính là Giám đốc tài chính
(CFO) của Công ty. Có thể thấy rằng, trong một tổ chức, tầm quan trọng
của Giám đốc tài chính (CFO) chỉ đứng sau Giám đốc điều hành, là cánh
tay phải của Giám đốc điều hành để thực hiện 4 vai trò chủ lực:
•

Vai trò quản trị rủi ro tài chính: Là một cán bộ quản lý tài chính,
CFO nắm vững được thực trạng tài chính doanh nghiệp nên có thể
ngăn chặn ngay từ đầu các dấu hiệu xấu, từ đó giúp ngăn ngừa và
giảm thiểu rủi ro tài chính cho Công ty.

•

Vai trò chiến lược: CFO nắm vai trò chủ chốt trong việc giúp Giám
đốc điều hành hoạch định các chiến lược tài chính về ngắn, trung, dài
hạn.

•

Vai trò thiết kế thương vụ: CFO quan hệ vay vốn, thu xếp nguồn
vốn để trả nợ, đánh giá chỉ tiêu tài chính của các dự án đầu tư, tác
động lên các mục tiêu dài hạn...

•

Vai trò truyền thông: CFO là người tạo dựng được uy tín và niềm tin
của cộng đồng tài chính, đầu tư, kinh doanh và báo chí...

Hiện nay với xu hướng M&A mạnh mẽ từ các “đại gia” nước ngoài và
tiến trình cổ phần hóa từ các doanh nghiệp nhà nước thì khi trở thành
công ty cổ phần đại chúng hoặc thực hiện một “phi vụ” M&A hiệu quả
thì việc tuân thủ việc minh bạch hóa thông tin vô cùng quan trọng và
cũng là vai trò của một CFO, ngoài ra, bên cạnh Giám đốc điều hành –
CEO người lèo lái con thuyền doanh nghiệp, thì CFO được xem là người
đại diện cho Công ty để đối thoại với cổ đông, với nhà đầu tư nhằm chia
sẻ về kết quả kinh doanh, chiến lược hoạt động cũng như tiềm năng và cơ
sở tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai. CFO là người tạo ảnh
hưởng và xây dựng niềm tin của cổ đông, nhà đầu tư đối với doanh
nghiệp.
Nắm bắt được nhu cầu đó của Doanh nghiệp hiện nay, Viện IFA nghiên
2

cứu và thiết kế chương trình đào tạo Giám đốc tài chính (Chief
Financial Officer – CFO) dành cho lãnh đạo tài chính, kế toán trưởng và
nhân sự phụ trách tài chính, kế toán của các doanh nghiệp.
Chương trình đào tạo CFO được Viện IFA hợp tác với Trường Đại học
Công lập California State University, Dominguez Hill (CSUDH), USA
có trụ sở tại Los Angeles thuộc hệ thống Đại học Công lập California của
Mỹ có lịch sử hơn 53 năm (tham khảo thêm thông tin tại:
wwwcsudh.edu). Cuối khoá đào tạo CFO, ngoài chứng chỉ do Viện IFA
cấp để chứng nhận việc hoàn thành khóa học, thì kết quả học tập của học
viên cũng sẽ được công nhận và cấp chứng chỉ của CSUDH có giá trị
Quốc tế như một chứng minh cho giá trị thực học và khả năng ứng dụng
kiến thức vào thực tế công việc.
MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:
− Hình dung được vai trò, trách nhiệm và chức năng của một CFO
chuyên nghiệp với bốn (04) vai trò chủ lực đã được liệt kê trong phần
giới thiệu.
− Liên kết, phối hợp và đồng nhất trong các phương pháp hoạch định và
lên kế hoạch tài chính giữa các Công ty thành viên và Tổng công ty.
− Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CFO chuyên
nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
− Tham mưu cho lãnh đạo cấp cao biết cách quản lý dòng tiền chặt chẽ
và sử dụng vốn hiệu quả.
− Hỗ trợ và tham vấn lãnh đạo cấp cao một số công tác đầu tư tài chính,
cổ phiều, cổ phần hóa doanh nghiệp và huy động vốn.
ĐIỀU KIỆN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
− Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp mong muốn trở
thành Giám đốc Tài chính Chuyên nghiệp (Pro CFO) của các doanh
nghiệp trong và ngoài nước;
− Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên
tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong
muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính;
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− Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương
lai.
− Các đối tượng tham dự phải đảm bảo là người đã tốt nghiệp đại học
hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và có ít nhất
2 năm kinh nghiệm làm công tác tài chính, kế toán, kiểm toán.
THÔNG TIN KHÓA HỌC
− Thời lượng: Khóa học có thời lượng là 24 buổi học và 2 tuần làm bài
báo cáo “Xây dựng khung chiến lược tài chính” do Viện IFA chủ trì.
− Chứng chỉ: Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ của Viện
Quản trị và Tài chính
− Học phí gốc: 11.000.000đ. Học viên được Hỗ trợ 50% học phí bằng
kinh phí của Tỉnh Bến Tre. Học viên chỉ cần đóng: 5,500,000đ (Năm
triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Học phần
Khai giảng/Opening Celemony

Thời lượng
30 phút

Chuyên đề 1:
Phân tích chuyên sâu các báo cáo tài chính và báo cáo hợp
nhất giữa Tổng công ty và Công ty thành viên
- Triết lý ứng dụng cho mô hình phân tích tài chính mới
- Phương thực hiệu chỉnh dữ liệu tài chính
- Điều chỉnh tính logic các chỉ số tài chính
- Xây dựng bộ chỉ số phân tích hoạt động cốt lõi
- Phương pháp đánh giá tài chính năng lực sáng tạo của
doanh nghiệp
- Bất đẳng thức phát triển bền vững/ phân tích phương
trình dòng tiền
- Thấu hiểu triệt để chất lượng tài chính doanh nghiệp
- Nhận định rủi ro tiềm tàng
- Ứng dụng trong phân tích, thẩm định tài chính doanh
nghiệp

4 buổi

Chuyên đề 2:
Quản lý rủi ro tài chính & xây dựng Hệ thống kiểm soát nội
bộ
-

Phân tích và kiểm soát rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất.
Quản lý rủi ro và vai trò của kiểm soát nội bộ
KSNB đối với phòng chống gian lận
Các thành phần cơ bản của hệ thống KSNB
Các nguyên tắc để hoạt động KSNB có hiệu quả

4 buổi

Chuyên đề 3:
Hoạch định và xây dựng khung chiến lược tài chính
- Phân tích tỷ số tài chính liên quan đến hoạt động doanh
nghiệp.
- Hoạch định kế hoạch tài chính.
- Đánh giá và xác định các nguồn tài trợ tài chính.
- Kinh tế tài chính vĩ mô tác động lên chiến lược tài chính.
- Thực hành lập khung chiến lược tài chính.

4 buổi
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Chuyên đề 4:
Mua bán sáp nhập (M&A) và Chiến lược đầu tư
- Thị trường M&A Việt Nam và những yếu tố liên quan
đến thương vụ M&A.
- Quy trình thực hiện thương vụ M&A
- Những phương pháp định giá giá trị doanh nghiệp
- Thảo luận các thương vụ M&A thành công và thất bại.
- Phân tích chiến lược đầu tư
- Thị trường chứng khoán Việt Nam

4 buổi

Chuyên đề 5:
Phân tích và kiểm soát hiệu quả dự án đầu tư
- Phân tích tính khả thi dự án.
- Phân tích hiệu quả dự án trên quan điểm chủ đầu tư.
- Phân tích các chỉ tiêu dự án
- Quản lý giá trị thu được (Earned Value Management)

4 buổi

Chuyên đề 6:
Pháp luật kinh doanh và Hệ thống thuế mới Việt nam
- Pháp luật về hợp đồng
- Pháp lý trong đầu tư cổ phiếu;
- Phân tích một số khía cạnh pháp lý các bản án kinh tế mà
có liên quan đến Đầu tư – Tài chính.
- Môi trường thuế, hệ thống thuế Việt Nam và luật quản lý
thuế.
- Các vấn đề cụ thể về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu.
- Một số khía cạnh pháp lý liên quan đến tài chính bao
gồm về Pháp luật hợp đồng

2 buổi

Chuyên đề 7:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ dành cho CFO
- Kỹ năng Quản lý đội ngũ Kế toán –Tài chính
- Kỹ năng tạo động lực làm việc cho Nhân viên
Tổng cộng

2 buổi

24 buổi
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Bài báo cáo về khung chiến lược tài chính cuối khóa
Sau khi kết thúc toàn bộ học phần, học viên sẽ có 2 tuần để
hoàn thành bài báo cáo về “Khung chiến lược tài chính” được
giảng viên cung cấp trong chuyên đề “Hoạch định và xây dựng
khung chiến lược tài chính”. Sau khi hoàn thành bài báo cáo sẽ
được nộp cho nhà trường gồm 2 phần: bản in và bản softcopy
qua email.

2 tuần
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GIẢNG VIÊN

Tiến sĩ: Lê Thẩm Dương
Trưởng khoa Tài chính trường ĐH Ngân hàng Tp. HCM.
Cố vấn chương trình “Chìa khóa thành công CEO” trên
VTV1 đài THVN. 1 trong 8 thành viên tổ viết bài cho
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cố vấn và giảng viên cao cấp tại Viện IFA.
Tiến sĩ Ngô Kim Phượng.
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường Đại học Ngân hàng
Giảng viên Đại học Ngân hàng TP.HCM
Giảng viên Chương trình Kinh tế Fulbright, Hoa Kỳ tại Việt
Nam. Thành viên ban cố vấn cao cấp, Công ty Chứng
khoán HSC. Giảng viên cao cấp, Viện IFA.
Tiến sĩ Vũ Thị Bích Quỳnh
Tiến sĩ ĐH Kinh tế TP.HCM.
Nguyên là kế toán trưởng Công ty cổ phần Niên Giám Việt
Nam, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Licogi 16 thuộc
Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng. Hiện nay là
Phó Tổng Phụ trách Tài chính, Công ty TNHH giao nhận
hàng hóa F.D.I (tập đoàn Kerry Logistic).
Cố vấn tài chính Công ty cổ phần thép Mười Đây, Thành
viên hội đồng tư vấn cho Tổng công ty cà phê Việt Nam.
Thạc sĩ Đặng Văn Thanh
Tốt nghiệp Thạc sĩ ĐH Kinh tế TP.HCM, Nguyên là Phó
Khoa Kinh tế, ĐH Kinh tế TP.HCM. Nay là Trưởng Khoa
Kinh tế, ĐH Mở Bán Công.
Giảng viên Chương trình Kinh tế Fulbright, Hoa Kỳ tại Việt
Nam.
Chuyên gia về Thẩm định tài chính. Cố vấn cao cấp NH
Sacombank.
Ông Andrew Võ
Giám đốc Định chế tài chính, Vina Weath thuộc Vina
Capital.
Ông nguyên là Giám đốc Khối của công ty chứng khoán
Vinasecurities. Ông từng là Phó Tổng Giám Đốc, Công ty
Honeywell VCT. Trước khi về Việt Nam, ông Andew là
Chuyên viên Phân tích tài chính cao cấp cho TD Canada
Trust. Ông Andrew Tốt nghiệp Đại học Simon Fraser,
Canada.
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Thạc sĩ: Nguyễn Bảo Linh.
Tốt nghiệp Thạc sĩ tại AIT, Thái Lan. Ông hiện nay là
Giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán ĐH Kinh tế
TP.HCM, Đồng giảng viên Chương trình Fulbright, Hòa Kỳ
tại Việt Nam. Ông có hơn 8 năm là giảng viên cao cấp của
Viện IFA.
Thạc sĩ Lê Quang Minh, CPA
Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Kiểm toán Ernst &
Young Việt Nam.
Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính, ESCP Europe, Paris
Dauphine University.
Nguyên là Chủ nhiệm Kiểm toán Cấp cao của Công ty
Kiểm toán Deloit, Anh Quốc.
Tiến sĩ: Nguyễn Phú Đông Hà
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Trường ĐH Southern Columbia, Chủ
tịch
Quỹ
đầu
tư
Comes
Partner
Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Licogi 16
Chủ tịch HĐ tư vấn Viện Quản trị và Tài chính
Chủ nhiệm dự án Finance Hub (VietFis 2014)
Tiến sĩ Lê Tấn Phước
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường ĐH Kinh tế TP.HCM. Giảng
viên Khoa Tài chính Doanh nghiệp. Chủ tịch, kiêm CEO
Công ty Five Green Star. Giảng viên Cao cấp Viện IFA.
Tiến sĩ Trần Huỳnh Thanh Nghị
Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế - Khoa Luật Kinh tế Trường
Đại học Kinh tế TP.HCM. Chuyên gia trong các lĩnh vực
dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ, tố tụng dân sự; tư vấn
cho các doanh nghiệp.
Tiến sĩ Lê Đỗ Duy Ân.
Tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Trường Đại học NUS,
Singapore. Ông hiện là Giám đốc Bán hàng, Diethelm Viet
nam/Giám đốc Nhãn hàng Nivea. GĐ Đào tạo tại HD Bank.
Thạc sĩ Đinh Minh Tuấn
Tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính – Kế toán, ĐH Kinh tế
TP.HCM
Chủ nhiệm Ban Bảo hiểm và Dịch vụ Tài chính, Công ty
TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam.
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Tiến sĩ Thái Trí Dũng
Tốt nghiệp Tiến sĩ Tâm lý tại ĐH Saint – Petersburge, Nga.
Trưởng bộ môn Tâm lý, ĐH Kinh tế TP.HCM
Chuyên gia cố vấn cao cấp cho các DN lớn tại Việt nam
Thạc sĩ Nguyễn Anh Vũ
Giảng viên Khoa Tài chính, ĐH Ngân Hàng. Tốt nghiệp
Thạc sĩ ĐH Ngân Hàng.
Phó Giám Đốc Trung tâm Đào tạo và HTQT Boston.
Nguyên là Giám đốc Tài chính cá nhân, Công ty Bảo hiểm
Nhân thọ Prudential Việt Nam
Thạc sĩ Nguyễn Chí Dũng
P.Tổng Giám Đốc Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C
Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài
chính, kế toán, tư vấn và kiểm toán, Ông đã trực tiếp tham
gia công tác nghiên cứu và giảng dạy về kế toán và kiểm
toán tại các trường Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân
hàng Tp.HCM, Đại học Luật Tp.HCM, các trung tâm đào
tạo, các Doanh nghiệp Nhà nước, các Tổ chức và Doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam…
Ông tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH Kinh tế TP.HCM
Thạc sĩ Võ Văn Hảo.
Tốt nghiệp Thạc sĩ ĐH Ngân Hàng. Phó Bộ môn Thị trường
Chứng khoán, Khoa Tài chính, ĐH Ngân hàng.
Nguyên là Tổng Giám Đốc Unimex, Thừa Thiên Huế
Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất
nhập khẩu Bình Thạnh
Tiến sĩ Phạm Phú Quốc
Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Monash, Australia.
Hiện là Phó trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường
Đại học Ngân hàng TP.HCM. Cố vấn tại Công ty đầu tư tài
chính nhà nước TP.HCM (HFIC). Giảng viên cao cấp tại
Viện IFA.
Thạc sĩ – Luật sư Lê Văn Lộc
Tốt nghiệp Thạc sĩ – Luật sư tại Trường ĐH Luật TP.HCM.
Chủ tịch Công ty Luật LDP.
Phó Chủ tịch CLB Doanh Nhân Trẻ TP.HCM. Giảng viên
cao cấp Viện IFA.
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Ông Đỗ Đăng Tăng
Nguyên là Trợ lý Cục trưởng, Cục thuế TP.HCM. Phụ trách
các chính sách thuế và luật thuế mới.
Giảng viên về Thuế và Kiểm toán chương trình ACCA tại
Việt Nam.
Ông Mai Thanh Tòng (USC MPA 1972)
Kiểm toán viên công chứng (CPA) tại Việt Nam. Ủy viên
Ban chấp hành Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam. Nguyên là Chánh văn phòng Thuế tại Công ty kiểm
toán PWC.
Hiện Ông là giảng viên môn Kế toán và Thuế cho chương
trình ACCA.
Thạc sĩ Phan Đằng Chương, ACCA
Thành viên Hiệp hội kiểm toán Anh Quốc, ACCA. Phó
Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young
Việt Nam. Giảng viên chương trình ACCA tại Việt Nam.
Giảng viên cao câp Viện IFA.
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VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (VIỆN IFA)
Trụ sở chính: Viện IFA

Liên hệ:

60 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa kao, Q.1, TP.HCM Email: training@ifa.edu.vn
Web: www.ifa.edu.vn
Tel: (08) 6681 3320 – Hotline: 0942 99 39 79
Viện IFA – Chi Nhánh Hà Nội

Liên hệ:

Số 79 Phố An Trạch, Q.Đống Đa, Hà Nội

Email: training@ifa.edu.vn

Tel : (04) 6652.7306 - Hotline: 0942 99 39 79

Web: www.ifa.edu.vn

Viện IFA – Chi Nhánh Cần Thơ

Liên hệ:

24 Trần Văn Hoài, P. XuânKhánh,
Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

Email: vpcantho@ifa.edu.vn

Tel: (0710) 2460 986 - Hotline: 0942 997 111

Web: www.ifa.edu.vn

Viện IFA – Chi Nhánh Vũng Tàu

Liên hệ:

28-30 Trần Hưng Đạo, P.1,TP. Vũng Tàu

Email: training@ifa.edu.vn

Hotline: 0942 99 39 79

Web: www.ifa.edu.vn

Viện IFA – Chi Nhánh Đồng Nai

Liện hệ:

126A Nguyễn Ái Quốc, P.Trảng dài,

Email: training@ifa.edu.vn

TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Web: www.ifa.edu.vn

ĐT: 061.628 89 89 – 0917 97 75 76

12

