
 

 
 
Kính göûi:   Ban Giaùm Ñoác 
                Phoøng Ñaøo Taïo 

VJCC xin traân troïng thoâng baùo khoùa hoïc BC05-10: 
 

 

QUAÛN LYÙ TAØI CHÍNH - THU CHI THEO KINH NGHIEÄM CUÛA 
CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAÄT BAÛN 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Mục đích của doanh nghiệp có đơn giản chỉ là kiếm 
lời? 
- Các bước phát triển của nền kinh tế Nhật Bản. 
- Doanh nghiệp và lợi nhuận chính đáng. 
- Kinh doanh và quan điểm về đạo đức kinh doanh 
- Lợi nhuận cần thiết của một doanh nghiệp và quốc gia, 

cổ đông. (Bài tập tình huống) 
Điều tiết vốn theo lợi nhuận 
- Điều tiết vốn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 
- Nguồn gốc của vốn là lợi nhuận. 
- Kế hoạch lợi nhuận 
- Phân tích điểm hòa vốn để đưa ra giải pháp gia tăng lợi 

nhuận 
 Quản lý vốn bằng cách nâng cao hiệu suất quản lý 
- Ví dụ về việc kinh doanh của tiệm mì Soba 
- Sử dụng bảng B/S chuẩn để nâng cao chất lượng 

doanh nghiệp.  
- Sử dụng bảng lưu chuyển tiền tệ quản lý vốn theo ngày, 

tháng.  
Làm thế nào để dẫn dắt doanh nghiệp không ngừng 
phát triển? 
- Quyết định tái đầu tư hay giữ chặt đồng tiền? 
- Kinh nghiệm xương máu cho các nhà quản lý tài chính 
- Thảo luận nhóm. 

 
Xin Quyù vò vui loøng xem thoâng tin chi tieát veà khoùa hoïc vaø phieáu ñaêng kyù ôû trang sau 

 
                                    Giám đốc VJCC-HCMC 

 

                                                               
                                                                          TAKAO FUJII 

 
 
 
 

Nội Dung 

 

 
 

Từ 01 ~ 04/06/2010 
(8:30 – 11: 30) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số học viên tối đa:       40 người, 
 

giữ chỗ  theo thứ tự đóng học phí tại VJCC 

                                                           

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ 

      Công ty:  ________________________________________________________________________________________  

      Địa chỉ:  _________________________________________________________________________________________  

      Ngành nghề SXKD: _______________________________________________________________________________  

Tổng số nhân viên trong công ty:       Trên 300 người                           Dưới 300 người 

      Tel:  ___________________ Fax: ____________________  Email:  ______________________________________  

      Người liên hệ:  ______________________________________  Chức vụ
 

:  _______________________________  

Học viên tham dự khóa học BC05-10: 

    1. Ông/ Bà:  ________________________ Chức vụ, phòng ban trực thuộc:  ___________________        

    2. Ông/ Bà:  ________________________ Chức vụ, phòng ban trực thuộc:  ___________________  

    3. Ông/ Bà:  ________________________ Chức vụ, phòng ban trực thuộc:  ___________________  

Sơ đồ đường đến  VJCC: 

* Lưu ý

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng: 

: TT VJCC nằm bên trong khuôn viên trường ĐH NGOẠI 
THƯƠNG 

 1.  Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và email hoặc fax đến VJCC (giữ 
chỗ tạm thời). 
 2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng 
ký chính thức).        
3.  Thông Tin Tài Khoản 
• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam –   

Nhật Bản HCM. 
• Số tài khoản:  018.100.0140854 
• Ngân hàng: Vietcombank Bình Thạnh. 
             Chi tiết xin liên hệ C.Hà/ C.Tâm 
• 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.       
              bc@vjcchcmc.org.vn   Tel: 3512-2151  
        Website: http://vjcchcmc.org.vn 
 

 

Fax: (08) 3512-2150 

Giaûng vieân: OÂng Takashi SAKANE, chuyeân gia cuûa VJCC 

  - Giaùm ñoác taøi chính cuûa boä phaän saûn xuaát trong nöôùc vaø cuûa Matsushita 
    Malaysia. 
  - Giaùm ñoác kinh doanh cuûa coâng ty thieát bò ñieän töû Indonesia Matsushita  
    Gobel vaø coâng ty ñieän töû Matsushita Wakasa. 
  - Coù nhieàu naêm kinh nghieäm laøm vieäc trong lónh vöïc quaûn trò taøi chính  
    cuûa taäp ñoaøn Matsushita. 
  
Ñoái töôïng: Ban giaùm ñoác, phoøng keá toaùn, caùn boä quaûn lyù caùc phoøng ban vaø 

caùc caù nhaân coù quan taâm. 

Hoïc phí   : 1.100.000 VNÑ/ngöôøi (Bao goàm taøi lieäu, tea-break) 

Ñòa ñieåm : VJCC Soá 15, Ñöôøng D5, Khu Vaên Thaùnh Baéc, P.25, Q. Bình Thaïnh  

(Trong khuoân vieân tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi Thöông) 

Ngoân ngöõ: Tieáng Nhaät dòch sang tieáng Vieät 
 

 

 
 

http://vjcchcmc.org.vn/�

