


• Cung cấp những kiến thức

chuyên sâu về hệ thống kiểm

soát nội bộ.

• Thực hiện xây dựng hệ thống

kiểm soát nội bộ.

• Thực hiện hiệu quả các hoạt

động kiểm soát chính đối với

mỗi quy trình kinh doanh.

• Áp dụng chiến lược kiểm soát

và giám sát quá trình thực

hiện.

• Thiết lập hệ thống thông tin

phản hồi và ra quyết định

nhanh chóng.

MỤC TIÊU

Phần I: Tổng quan về kiểm soát nội

bộ.

• Giới thiệu báo cáo COSO.

• Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ

theo báo cáo của COSO.

• Cách thức xây dựng các quy trình kiểm

soát thông qua các Case-studies với các

ngành kinh doanh khác nhau.

Phần II: Kiểm soát các chu trình

kinh doanh và xử lý thông tin

• Kiểm soát nội bộ hoạt động mua hàng,

nhập kho hàng hóa, hàng tồn kho.

• Kiểm soát nội bộ quy trình thanh toán.

• Kiểm soát doanh thu, và quy trình quản

lý tiền mặt.

• Kiểm soát nội bộ quá trình sản xuất.

• Kiểm soát nội bộ các khoản mục chi phí.

• Kiểm soát quá trình xử lý thông tin.

• Kiểm soát nội bộ đối với việc quản lý

các tài sản cố định.

• Đánh giá tiền kiểm, hậu kiểm và đề xuất

biện pháp khắc phục, duy trì.

NỘI DUNG

• Hiện nay, với sự cạnh tranh

trên thị trường, áp lực suy

thoái và những khó khăn của

nền kinh tế, các doanh

nghiệp ngày càng quan tâm

nhiều hơn đến xây dựng hệ

thống kiểm soát nội bộ nhằm

giúp hạn chế những sự cố,

mất mát, thiệt hại, và tăng

hiệu quả hoạt động của tổ

chức.
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