
PHÂN TÍCH RỦI RO TÀI CHÍNH

Mr. Đức, Ms. Thùy
Tel:  (028) 3512 2151
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Web: www.vjcchcmc.org.vn

3.300.000 VNĐ/người  
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)

• Giảm 5% cho nhóm 5 học viên
• Giảm 10% cho nhóm 10 học viên

14 & 16/ 10/ 2020  (2 ngày)
Sáng: 9:00 ~ 12:00
Chiều: 13:30 ~ 16:30

Giảng viên

Mục tiêu

Phí đào tạo

Thời lượng

Liên hệ
PHÒNG TOKYO, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, P.25, Q. BÌNH THẠNH
TP. HỒ CHÍ MINH

Đối tượng

Nội dung

Địa điểm

B U S I N E S S
  C o u r s e s

Ông Nguyễn Tấn Bình
- Tiến sĩ Quản trị 
Kinh doanh (DBA) 
tại Calsouthern 
University (Mỹ)
- Hơn 30 năm 
kinh nghiệm về tài 
chính, thẩm định 
dự án, kế toán 
quản trị cho các 
trường đại học trong và ngoài 
nước, các tổng công ty và tập 
đoàn tại Việt Nam.
- Chuyên gia giảng dạy Quản trị 
tài chính của các khóa học 
Keieijuku – Khóa kinh doanh cao 
cấp dành cho Lãnh đạo các do-
anh nghiệp Việt Nam tại VJCC.

KHÓA HỌC KINH DOANH
BC 01-2021:

Chủ doanh nghiệp, Ban điều hành.

Chủ đề Nội dung chi tiết

1
Diễn giải các 
báo cáo tài chính 
(*)

 Hoạt động doanh nghiệp và báo cáo tài chính
 Đặc điểm và những hạn chế của báo cáo tài 
chính khi sử dụng trong phân tích

2
Báo cáo dòng 
tiền

 Tổng quát về dòng tiền
 Báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền
 Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp

3
Phân tích hệ số 
tài chính

 Hiệu quả sử dụng vốn/quản lý tài sản
 Hệ số thanh toán ngắn hạn và vốn lưu động
 Khả năng sinh lời
 Tăng trưởng bền vững dưới góc nhìn rủi ro tài 
chính

4
Phân tích vốn 
lưu động

 Xác định vốn lưu động hoạt động (non-cash 
working capital)
 Xác định nhu cầu vốn lưu động 
 Hướng dẫn, chuyển giao file Excel lập kế 
hoạch tiền mặt (tháng, quý).

(*) Case study: Dùng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết để minh 
họa bài giảng.

- Hiểu rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp nói chung nhìn dưới góc độ tài chính, 
khởi điểm từ các báo cáo tài chính.
- Nhận thức rõ về tầm quan trọng của dòng tiền báo cáo nguồn tiền và sử dụng tiền, 
một vấn đề “sinh tử” của hoạt động doanh nghiệp.
- Phân tích các chỉ tiêu /hệ số tài chính chủ yếu (key financial ratio).
- Phân tích rủi ro tài chính và lựa chọn một cơ cấu tài chính bền vững.
- Đánh giá nhu cầu và hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
- Lập và sử dụng một kế hoạch tiền mặt hằng tháng/quý.



B U S I N E S S 
  C o u r s e s

Fax 028-3512-2150

www.vjcchcmc.org.vn

P H I Ế U  Đ Ă N G  K Ý

T H Ô N G  T I N  L I Ê N  H Ệ

 
                                 

  
    

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Mã số thuế: ......................................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học: BC 01-2021
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
4.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................
5.  Ông/  Bà: .................................................................... Ngày sinh: .......................................
    Chức vụ: ......................................................................................................................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:
1. Điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký và gửi email hoặc fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài khoản:
 Ngân hàng:  Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
   -Chi nhánh Thủ Thiêm

• Tên TK: Phân Viện Phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam - Nhật Bản tại TP.HCM.
• Số tài khoản:  1661 00000 24150

 Ngân hàng:  Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Đông Sài Gòn
• Tên TK: PHÂN VIỆN PT NNL VN-NHẬT BẢN TẠI TP.HCM
• Số tài khoản:  053-100-256-1385

Chi tiết xin liên hệ : Mr. Đức, Ms. Thùy
 Tel: 028-3512-2151  Fax 028-3512-2150
 Email: bc@vjcchcmc.org.vn
 Số 15 đường D5, P.25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM.
 Website: www.vjcchcmc.org.vn


