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MỤC TIÊU

• Khóa học được thiết kế tập trung vào
nội dung thực hành, giúp học viên ứng
dụng ngay vào công việc hàng ngày.

• Giảng viên giữ vị trí quản lý cấp cao
trong Big 4 và các tập đoàn đa quốc gia,
chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế.

• Phương pháp giảng dạy logic, dễ hiểu,
tập trung chủ yếu vào thực hành.

• Giải đáp các thắc mắc và tình huống
thực tế của học viên trong quá trình
học.

• Số lượng học viên giới hạn, đảm bảo
tương tác tốt trong học tập.

• Giúp học viên tăng hiệu suất làm
việc trên Excel qua việc nâng cao kỹ
năng thao tác, định hướng các
phương pháp xử lý dữ liệu bằng các
hàm và công cụ thông dụng, tự động
hóa, kiểm soát bảng tính và trình bày
báo cáo một cách chuyên nghiệp.

• Các hàm và công cụ thông dụng
trong phân tích và xử lý dữ liệu, case
study các trường hợp xử lý dữ liệu
thường gặp.

• Thao tác nhanh sử dụng phím tắt.

• Tự động hóa bằng Macro cơ bản và
các add-in sẵn có.

• Các phương pháp chuyển đổi và xử
lý file text, pdf.

• Các lỗi thường gặp trong Excel và
cách khắc phục.

• Giải đáp các thắc mắc và tình huống
thực tế.

• Trình bày báo cáo bảng tính Excel
chuyên nghiệp.

NỘI DUNG

ĐIỂM ĐẶC BIỆT

GIẢNG VIÊN

Phùng Trọng Hải, ACCA, VACPA

Vũ Tiến Dũng, VACPA

Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và
quản lý tại công ty kiểm toán và các tập
đoàn đa quốc gia.


