CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN
ĐÀO TẠO CHUYÊN SÂU VỀ KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH - KIỂM TOÁN

GIỚI THIỆU SMART TRAIN
Smart Train là một tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các chương trình
đào tạo kế toán – tài chính quốc tế như ACCA, CMA, CIA, CFA, FIA, DipIFR, CertIFR và các
khóa học ngắn hạn về kế toán, kiểm toán, tài chính cho doanh nghiệp.
Smart Train vinh dự là đối tác đào tạo đạt chuẩn chất lượng Platinum của Hội Kế toán Công
Chứng Anh Quốc (ACCA), là đối tác đào tạo được ủy quyền chính thức tại Việt Nam của Hội Kế
toán Quản trị Hoa Kỳ (IMA), Hội Kiểm toán Nội Bộ Hoa Kỳ (IIA) và Viện CFA Hoa Kỳ tại Việt Nam.
Đối tác đào tạo được ủy quyền:

Với 3 văn phòng tại Tp.HCM và Hà Nội, Smart Train tự hào là địa chỉ đào tạo được tín nhiệm
bởi hơn 12.000 học viên là nhân sự đang làm việc trong lĩnh vực kế toán – kiểm toán – tài chính
đến từ các công ty kiểm toán, ngân hàng, công ty niêm yết, công ty lớn và tập đoàn đa quốc
gia như: PwC, EY, Deloitte, KPMG, Suntory PepsiCo, Vinamilk, Mercedes Benz, Vietjet Air, Grant
Thornton, Vietcombank, Nestlé, Kimberly-Clark, EVN, PVN, PV Drilling, ACV, Viettel, Coteccons,
Capital Land, Holcim, Dat Xanh Group, Manulife, AIA, Prudential, Bao Viet, Cathay Life, DHG
Pharma, GlaxoSmithKline, Cargill, Techcombank, DKSH, ACB, Sacombank, Zuellig Pharma…

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH
Đặc điểm nổi bật của chương trình đào tạo ngắn hạn Kế toán – Tài chính – Kiểm toán tại Smart Train:
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Chương trình được xây
dựng và triển khai bởi tổ
chức chuyên cung cấp
các khóa đào tạo Kế
toán – Tài chính – Kiểm
toán dựa trên các khảo
sát nhu cầu đào tạo thực
tế trong và ngoài nước
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Chương trình đào tạo
ngắn, tập trung, mang
tính thực hành cao với
nhiều ví dụ và tình
huống thực tế dễ hiểu,
dễ áp dụng vào công
việc
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Nội dung các khóa học
được thiết kế, tham
khảo và trích chọn từ
các chuyên đề bổ ích
trong chương trình đào
tạo hành nghề quốc tế
như ACCA, CMA, CIA,
CFA & DipIFR

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Đội ngũ giảng viên tại Smart Train là các giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết và tận tâm,
bao gồm người Việt Nam và nước ngoài:
Có kinh nghiệm tư vấn và làm việc sâu rộng liên quan trực tiếp đến chuyên đề
giảng dạy
Có kinh nghiệm giảng dạy nhiều khóa đào tạo cho các chương trình trong và ngoài nước
Nắm giữ vị trí cấp cao tại các công ty lớn hoặc tập đoàn đa quốc gia
Phương pháp giảng dạy lôi cuốn và sinh động, cách truyền đạt logic, dễ hiểu, chú trọng
gắn kết lý thuyết với chia sẻ kinh nghiệm thực tế
Sở hữu các bằng cấp nghề nghiệp uy tín như ACCA, CMA, CIA, CFA, CPA (Mỹ, Úc, Việt
Nam), và/hoặc Tiến Sĩ, Thạc Sĩ chuyên ngành Kế Toán, Tài chính từ các trường Đại học
danh tiếng ở nước ngoài

ĐÀO TẠO RIÊNG THEO YÊU CẦU DOANH NGHIỆP (IN-HOUSE TRAINING)
Tuỳ theo đặc thù riêng về quy mô, cấu trúc và lĩnh vực hoạt động, Smart Train cung cấp các giải pháp đào tạo
chuyên biệt phù hợp với nhu cầu riêng của từng doanh nghiệp (In-house training) bên cạnh đào tạo chung
tại trung tâm (Public training).
Quy trình triển khai đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp tại Smart Train bao gồm các bước sau:

1. Xác định nhu cầu đào tạo:
Tìm hiểu các nhu cầu đào tạo,
mục tiêu, đối tượng tham dự,
các nội dung đào tạo cần trình
bày và nhấn mạnh

5. Đánh giá khóa học:
Thực hiện phân tích, tổng hợp
ý kiến, đánh giá kết quả khóa
học, chăm sóc, hỗ trợ người
học sau khóa học

4. Triển khai đào tạo:
Tiến hành thực hiện chương
trình đào tạo và thu thập ý
kiến phản hồi về khóa học, tổ
chức đánh giá cuối khóa học
và cấp chứng nhận
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2. Phát triển nội dung đào tạo:
Thiết kế nội dung đào tạo, các
câu hỏi đánh giá, các ví dụ và
tình huống thực tế, lựa chọn
phương pháp truyền đạt phù
hợp
3. Phê duyệt khóa học:
Xem xét lại toàn bộ đề cương,
tài liệu và phương pháp
truyền đạt của khóa học để
đảm bảo đáp ứng đúng yêu
cầu và mục tiêu đào tạo đề ra

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU
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LÝ DO NÊN CHỌN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGẮN HẠN TẠI SMART TRAIN
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Là đối tác đào tạo uy tín và chuyên sâu
về kế toán – tài chính được công nhận
đạt chuẩn chất lượng Bạch kim
(Platinum) của Hiệp hội Kế toán Công
chứng Anh Quốc (ACCA), là đối tác đào
tạo được ủy quyền chính thức tại Việt
Nam của Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa
Kỳ (IMA) và Hiệp hội Kiểm toán Nội bộ
Hoa Kỳ (IIA)
Đội ngũ giảng viên sở hữu bằng cấp
nghề nghiệp uy tín và/hoặc bằng Tiến
Sỹ/Thạc Sỹ ở nước ngoài, với nhiều năm
kinh nghiệm giảng dạy và làm việc thực
tế liên quan đến chuyên môn tại các
công ty lớn, tập đoàn đa quốc gia
Học phí cạnh tranh và chính sách hợp
tác hấp dẫn dành cho doanh nghiệp

Khóa học “Phân tích tài chính” do Smart Train
thực hiện tại Kimberly Clark Việt Nam
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Địa chỉ đào tạo tin cậy của hơn
12.000 học viên đến từ các công ty
lớn, ngân hàng, tập đoàn đa quốc
gia
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Dịch vụ tổ chức và quản lý lớp học
chuyên nghiệp, bài bản trước, trong
và sau khóa đào tạo

Chuỗi đào tạo cho nhân sự cấp cao của EVN với chuyên đề
về kiểm toán nội bộ, quản trị tài chính, quản trị rủi ro

Smart Train tổ chức khóa học
“Quản lý rủi ro gian lận“ tại VSIP Bình Dương

Smart Train TP.HCM
Lầu 9, Giầy Việt Plaza,
180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM
(+84-28) 3931 3333

Chuyên đề đào tạo phong phú và
chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán,
tài chính, thuế, kiểm toán, kiểm toán
nội bộ, quản trị rủi ro, điều tra gian
lận và kỹ năng làm việc…

Smart Train Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà Việt Tower,
01 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
(+84-24) 3555 3333

Học viên PV Oil tham gia khóa đào tạo
“Phân tích tài chính” tại Smart Train

Smart Train Thủ Đức
979H Kha Vạn Cân, P. Linh Tây,
Q. Thủ Đức, TP.HCM
(+84-24) 6651 3333

info@smarttrain.edu.vn
www.smarttrain.edu.vn
Smart Train

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO
Nhóm chuyên đề

Financial Accounting
Kế toán tài chính

Management Accounting
& Corporate Finance
Kế toán quản trị và Quản trị
tài chính doanh nghiệp

Chuyên đề
Financial Statement Analysis
Phân tích tài chính doanh nghiệp

1 - 2 ngày

Cert IFR - Basic IFRS
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế cơ bản

2 - 5 ngày

DipIFR - Advanced IFRS
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế nâng cao

2 - 5 ngày

Converting Financial Statements from VAS to IFRS
Chuyển đổi Báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS

2 - 3 ngày

Consolidated Financial Statements
Báo cáo tài chính hợp nhất

1 - 2 ngày

Eﬀective Cost Management
Quản trị chi phí hiệu quả

1 - 2 ngày

Planning, Budgeting and Forecasting
Lập kế hoạch, dự toán ngân sách và dự báo

1 - 2 ngày

Eﬀective Working Capital Management
Quản trị vốn lưu động hiệu quả

1 - 2 ngày

Finance for Non-Finance Managers
Tài chính dành cho quản lý không chuyên

1 - 2 ngày

Finance Management for Business Leaders
Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Internal Audit, Internal Control
& Risk Management
Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ
& Quản lí rủi ro

Thời lượng

5 - 10 ngày

Risk Assessment and Annual Audit Planning
Đánh giá rủi ro và Lập kế hoạch kiểm toán năm

1 - 2 ngày

Internal Controls – COSO Framework
Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO

1 - 2 ngày

Enterprise Risk Management (ERM)
Quản trị rủi ro doanh nghiệp

1 - 2 ngày

Audit Tools and Techniques
Công cụ và kỹ thuật kiểm toán

1 - 2 ngày

Eﬀective Audit Report Writing skills
Kỹ năng viết báo cáo kiểm toán hiệu quả

1 - 2 buổi

Fraud Risk Management – A Practical Approach
Quản lý Rủi ro gian lận - Phương pháp thực hành

1 - 2 ngày

Audit Committee Practical Guide
Hướng dẫn Thực hành dành cho Ủy ban Kiểm toán

2 - 3 ngày

Internal Audit for Business Leaders
Kiểm toán nội bộ dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

1 - 2 ngày

Corporate Governance
Quản trị công ty

1 - 2 ngày

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO
Chuyên đề

Nhóm chuyên đề
Transfer Pricing
Chuyển giá

Taxation
Thuế

Withholding Tax & Double taxation

Thuế nhà thầu nước ngoài & Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần

Thời lượng
1 - 2 ngày
1 ngày

Vietnam Tax Updates

1 buổi

Cập nhật kiến thức và quy định thuế Việt Nam

Excel for Management Accounting
Excel dành cho kế toán quản trị

Excel for Auditing

Excel dành cho kiểm toán

Mastering Pivot Tables & Report Presentation in Excel
Làm chủ sức mạnh Pivot Table & Trình bày báo cáo trên Excel

IT Skills for
Accounting - Finance - Auditing
Kỹ năng CNTT cho
kế toán - tài chính - kiểm toán

Data Analytics for Accounting & Finance
Phân tích dữ liệu dành cho kế toán và tài chính

IT Auditing

Kiểm toán hệ thống thông tin

Financial Modeling in Excel
Lập mô hình tài chính trên Excel

Communication skills
Kỹ năng giao tiếp

Critical Thinking & Problem Solving skills
Kỹ năng tư duy phản biện và giải quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc cho
kế toán - tài chính - kiểm toán

2 - 4 ngày
1 - 2 ngày
2 - 4 ngày
2 - 4 ngày
2 - 4 ngày
1 - 2 ngày
1 - 2 ngày

Eﬀective Presentation skills

1 - 2 ngày

Negotiation & Persuasion skills

1 - 2 ngày

Leadership skills

1 - 2 ngày

Professional Ethics

1 - 2 ngày

Kỹ năng trình bày hiệu quả

Professional Skills for
Accounting - Finance - Auditing

2 - 3 ngày

Kỹ năng thương lượng và thuyết phục
Kỹ năng lãnh đạo

Đạo đức nghề nghiệp

Project Management
Quản lý dự án

English for Accounting & Finance

Tiếng Anh cho Kế toán & Tài chính

2 - 3 ngày
16 buổi

Ghi chú:
Thời lượng học 6 giờ/ngày (không bao gồm thời gian nghỉ giải lao). Sáng: 08g30 – 12g00, chiều: 13g30 – 17g00
Thời lượng trên dành cho các khóa đào tạo Public, riêng các khóa đào tạo In-house có thể được may đo theo nhu cầu doanh nghiệp
Trung tâm có chính sách ưu đãi học phí dành cho học viên đăng ký nhóm hoặc học viên cũ của Smart Train
Vui lòng liên hệ Smart Train để được giới thiệu chi tiết từng khóa học

