LỊCH HỌC
Thời lượng: 4 buổi
Buổi tối: từ 18g-21g
Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 &
13g30-16g30
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Hướng tới việc góp phần tạo dựng một cộng
đồng doanh nhân tỉnh thức, thấu hiểu rõ về
bản thân, doanh nghiệp và sản phẩm, dịch
vụ của mình.

Định hướng tầm nhìn, sứ mệnh và bản đồ
chiến lược của người doanh nhân, doanh
nghiệp trong sự thay đổi không ngừng của
nền Kinh tế Số.

Chia sẻ tư duy, tầm nhìn, ứng xử văn hóa
doanh nhân, kỹ năng, kiến thức thực tiễn…
để giúp cho doanh nhân, doanh nghiệp tiến
tới thành công bền vững

HỌC PHÍ
2.000.000 VNĐ

Thông tin liên hệ
0913.12.78.52 (Dr. Chiến)
0918.167.545 (Ms.Hoa)
viendaotaodoanhnhanvietd@gmail.com

Tầng 8, 1196 Đường 3/2, P8,
Q11, TP Hồ Chí Minh
vietd.edu.vn

Xây dựng hệ thống Kiểm soát nội bộ nhằm ngăn
ngừa, phát hiện và sửa chữa các sai phạm và rủi ro
Nắm vững các công cụ kiểm soát nội bộ
Xây dựng các quy chế, quy định và quy trình để kiểm
soát hoạt động doanh nghiệp
Xây dựng hệ thống các Báo cáo nội bộ nhằm kiểm
soát hoạt động và các chi phí
Triển khai thực hiện hệ thống báo cáo

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
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RỦI RO KINH DOANH VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO

Phân loại rủi ro, quản trị rủi ro

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Khái niệm kiểm soát nội bộ, ma trận kiểm soát
lợi ích của hệ thống kiểm soát nội bộ...

CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT

Thủ tục kiểm soát đối với chức năng quản lý tiền
mặt, đối với chức năng quản lý tiền gởi ngân hàng...
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CÁC QUY TRÌNH
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MỘT SỐ QUY CHẾ CHỦ YẾU
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HỆ THỐNG BÁO CÁO NỘI BỘ

Quản lý tiền mặt, tiền gởi ngân hàng, nợ phải thu,
nợ phải trả, quy trình mua hàng, bán hàng

Tham gia hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp
Đại học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Hùng
Vương
Tham gia thỉnh giảng từ năm 1997 đến nay tại các
trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh và các chương
trình đào tạo ngắn về quản trị tài chính, quản trị kinh
doanh, các lớp Kế toán trưởng
Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại TP
HCM đến năm 2010 (năm 2006)
Tham gia hướng dẫn các Luận văn cao học Trường
Đại học kinh tế TP HCM:
Giảng viên bộ môn tài chính của chương trình
Business Edge (MPDF)

Diễn giả

NGUYỄN QUYẾT CHIẾN
Cố vấn cao cấp Công ty CP Nhựa Duy Tân
Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân
Việt Nam
Tham gia hội đồng cấp cơ sở chấm luận án Tiến sỹ
Trường Đại học kinh tế (năm 2008), đề tài “ Một số biện
pháp phát triền các Khu CN tại Thành phố Cần Thơ đến
năm 2015 “
Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ tại Tỉnh
Đồng Nai vào thị trường EU (năm 2007)
Những giải pháp phát triển loại hình hàng không giá rẻ
(năm 2007)
Chiến lược phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và
phát triển tỉnh Bình Dương đến năm 2015 (năm 2008)
Chiến lược kinh doanh của Sfone từ 2010-2014 (2009)
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