Thông báo: Khóa bi dng Qun tr tài chính doanh nghip - Chuyên "Qun tr k toán dành cho nhà qun
lý"

Trong khuôn kh án "H tr Phát trin ngun nhân lc cht lng cao cho khu vc t n nm 2020" ca thành ph à
Nng, Trung tâm Phát trin ngun nhân lc cht lng cao (CPHUD) t chc khóa ào to ngn hn v Qun tr tài
chính doanh nghip khai ging ngày 23/5/2019.

1. i tng: Các cp qun lý bc cao và trung ca các doanh nghip à Nng thc hin y các ngha v óng thu và
các ngha v khác theo quy nh ca Nhà nc.

2. Khai ging: Ngày 23/5/2019 (Th Nm).

3. Thi gian hc: 04 bui, t ngày 23-24/5/2019. Bui sáng t 08h00 n 11h30; bui chiu t 13h30 n 17h00.

4. Ging viên: Trng Hoàng Hùng, Giám c Công ty Kim toán PNT-HCM.

5. Mc tiêu khóa hc:

- Sau khóa hc,hc viên s có c s hiu bit rõ ràng v các Báo cáo tài chính (BCTC).
- Vn dng phù hp lá chn thu.

- kh nng ánh giá nh hng v thu n hot ng kinh doanh ca doanh nghip.
- Nm c các quy nh pháp lut hin hành liên quan n vic qun tr công tác k toán ti n v.

6. Ni dung khóa hc:

Ch 1: c và hiu các Báo cáo tài chính (BCTC), bao gm: bng cân i k toán, báo cáo kt qu hot ng kinh
doanh; Báo cáo lu chuyn tin t; Thuyt minh báo cáo tài chính.

Ch 2: Gii thiu mt s ch tiêu phân tích các BCTC.

Ch 3: Các quy nh hin hành có liên quan n vic trình bày các khon mc trên các BCTC; Vn dng lá
chn thu trong vic lp BCTC, h tr vic qun lý chi phí thu phù hp.

Ch 4: Mt s quy nh ca Lut k toán nhà Qun lý cn bit; Mt s các Nguyên tc c bn khi trình bày BCTC
nhà Qun lý cn bit.

7. Hc phí:

- Hc viên ng ký theo án này c gim 70% hc phí. Hc phí thc np: 1.000.000 ng/hc viên/khóa.

8. S lng hc viên: Ti a 35 hc viên/khóa. u tiên hc viên ng ký trc.

9. Thi hn ng ký: Trc 16h00, ngày 17/5/2019.

10. Liên h ng ký: ng ký tham gia khóa hc, vui lòng liên h trc tip Trung tâm Phát trin ngun nhân lc
cht lng cao thành ph à Nng

a ch: Tng 29, Trung tâm Hành chính TP. à Nng, 24 Trn Phú, à Nng.

Tel: 0236 3565648

Hotline: 0988.041.777

Email: coop.cphud@danang.gov.vn hoc coop.cphud@gmail.com

