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VỀ UNITRAIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đội ngũ giảng viên của chúng tôi

 Sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế uy tín: ACCA, CMA, VACPA, CPA Australia,…

 Là những nhân sự cao cấp tại các công ty kiểm toán (Big4), các định chế tài chính và tập đoàn
đa quốc gia hàng đầu tại Việt Nam.

 Dày dặn kinh nghiệm làm việc và giảng dạy và tư vấn trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến
chương trình đào tạo (kế toán, kiểm toán, tài chính…)

niTrain là đơn vị cung cấp các dịch vụ
tư vấn và đào tạo chuyên nghiệp trong
lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tài chính

với đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm
quản lý tại các công ty kiểm toán lớn (Big4),
các định chế tài chính và tập đoàn đa quốc gia
hàng đầu tại Việt Nam. Sứ mệnh của công ty
là truyền đạt và chuyển hóa các kiến thức
chuyên ngành thành giá trị thực tế cho các
khách hàng của mình, nhân viên của công ty,
cũng như cho toàn thể nền kinh tế Việt Nam
trong giai đoạn hội nhập và phát triển.

U Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng các
dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán, kiểm toán,
thuế và tài chính đã được chuẩn hóa, chuyên nghiệp
và nhất quán.

Với mong muốn là một nhân tố góp phần tích cực
vào thành tựu phát triển của nghề kiểm toán, kế
toán và tư vấn tài chính của Việt Nam, chúng tôi
tin tưởng rằng UniTrain sẽ là đối tác tin cậy của tất
cả các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong các
mối quan hệ hợp tác lâu dài và thành công trong
tương lai.

ACCA KHÓA NGẮN HẠN DOANH NGHIỆP
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Knowledge Module 

• F2 - F3

Skills Module

• F5 - F9

• Thực hành Excel xử lý dữ liệu

• Ứng dụng VBA & Macro

• Excel Dashboard & Reporting

Thiết kế chuyên biệt theo nhu cầu

doanh nghiệp, UniTrain khuyến

nghị một số chương trình cụ thể

trong phần sau.
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ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

Trong giai đoạn kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay, kỹ năng nghiệp vụ, tốc độ xử lý dữ liệu và hiệu
suất làm việc là điều kiện tối quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững và gia tăng lợi thế cạnh
tranh. Với mong muốn là một nhân tố góp phần tích cực vào sự phát triển này, UniTrain đã nghiên cứu
thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu và dịch vụ tư vấn dành cho các doanh nghiệp đối tác
trong các lĩnh vực: Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Quản trị, Thuế & Data Processing.

Chương trình đào tạo của từng khóa được thiết kế và điều chỉnh theo nhu cầu đào tạo của riêng doanh
nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhờ đó:

- Tăng hiệu suất làm việc thông qua tăng tốc xử lý dữ liệu & khai thác tối đa giá trị của công cụ
Excel;
- Tiêu chuẩn hóa các quy trình hoạt động kế toán - tài chính - quản trị nhằm làm tăng hiệu quả hoạt
động của doanh nghiệp;
- Cung cấp những giải pháp tối ưu phù hợp với ngành nghề hoạt động và yêu cầu cụ thể của doanh
nghiệp;
- Phát triển thương hiệu và nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua nguồn nhân lực
chất lượng cao.

Chúng tôi gửi đến Quý doanh nghiệp tham khảo 4 chương trình tiêu biểu:
1.Ứng dụng Excel nâng cao (Excel xử lý dữ liệu, tự động hóa VBA, Dashboard reporting)
2.Chuyển đổi BCTC VAS sang IFRS
3.Đọc hiểu & phân tích BCTC
4.Thực hành hợp nhất BCTC

“
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ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

1 Ứng dụng Excel nâng cao

MỤC TIÊU

 Giúp học viên tăng hiệu suất làm việc trên Excel thông 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, phát hiện và xử lý các lỗi thường
gặp và trình bày báo cáo một cách chuyên nghiệp.

1. EXCEL TRONG XỬ LÝ DỮ LIỆU

 Các hàm và công cụ thông dụng trong phân tích và xử
lý dữ liệu. Định hướng xử lý các case study thường gặp

 Thao tác nhanh sử dụng phím tắt

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

 Giải đáp các thắc mắc và tình huống thực tế.

2. TỰ ĐỘNG HÓA VỚI VBA & MACRO

 Kiến thức cơ bản về các thành phần trong VBA.

 Bài tập thực hành, các mẹo, các cách làm nhanh và
hiệu quả nhất được lồng ghép trong từng bài học (best
practice).

 Kết thúc khóa học viên có khả năng viết code đơn giản,
đọc hiểu code phức tạp, áp dụng tự động hóa vào
công việc hàng ngày.

 Tạo Dashboard bằng các tính năng sẵn có của Excel,
bao gồm tổng hợp và phân tích dữ liệu bằng
PivotTables và Slicers, trực quan hóa dữ liệu với các loại
Chart: Pivot Chart, Sparklines, Waterfall Chart,…

 Hướng dẫn và thực hành cách làm nhanh và hiệu quả
nhất (best practice) được sử dụng trong thực tế vào lập
và trình bày Dashboard chuyên nghiệp.

 Ứng dụng VBA trong việc tự động cập nhật dữ liệu mới.

3. ỨNG DỤNG DASHBOARD REPORTING



2 Chuyển đổi Báo cáo Tài chính (BCTC) VAS sang IFRS

MỤC TIÊU
 Hiểu được nhu cầu chuyển đổi báo cáo tài chính của

doanh nghiệp.
 Đánh giá ảnh hưởng của IFRS về báo cáo tài chính, các

vấn đề chủ yê ́u và các hành động.
 Áp dụng IFRS vào báo cáo vào báo cáo tài chính.
 Lập chương trình chuyển đổi báo cáo sang IFRS theo nhu

cầu cụ thể của từng doanh nghiệp.

NỘI DUNG
 Phần I: Đánh giá ảnh hưởng của IFRS đối với báo cáo

tài chính
 Phần II: Xác định và định lượng các khác biệt giữa

Chuẩn mực kế toán Việt Nam VAS và IFRS
 Phần III: Thực hành chuyển đổi báo cáo tài chính
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3 Đọc hiểu & Phân tích Báo cáo Tài chính

MỤC TIÊU
 Giúp học viên có được những kiến thức thực tiễn về cách 

lập và phân tích các báo cáo tài chính
 Biết cách sử dụng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế 

toán, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ để tính toán các tỷ 
số tài chính

 Tính toán tác động của thuế và đòn bẩy tài chính đối với 
suất sinh lợi từ vốn sở hữu của công ty thông qua sử 
dụng phép phân tích thành phần tỷ số

 Đo lường hiệu quả hoạt động của công ty thông qua sử 
dụng các tỷ số sử dụng tài sản khác nhau

NỘI DUNG
 Phần I: Các chuẩn mực kế toán và các báo cáo tài chính
 Phần II: Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích kết cấu các bảng trong báo cáo tài chính
Phân tích các tỷ số tài chính
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4 Thực hành hợp nhất Báo cáo tài chính

MỤC TIÊU

 Hiểu và áp dụng các quy định hiện hành về hợp nhất
BCTC (Thông tư số 202/2014/TT-BTC);

 Hệ thống hóa quy trình lập BCTC hợp nhất theo trình tự
các bước cụ thể;

 Học viên có khả năng lập BCTC hợp nhất hoàn chỉnh sau
khi bài tập thực hành; phân tích các tình huống trong thực
tế, vận dụng các quy định hiện hành để đưa ra các
phương pháp hợp nhất phù hợp;

 Chia sẻ các vấn đề thực tế khi hợp nhất BCTC ở các Tập
đoàn lớn.

HỢP NHẤT BCTC CƠ BẢN

Phần I - Tổng quan hợp nhất kinh doanh và TT202

Phần II - Lập BCTC hợp nhất cơ bản giữa công ty con
mẹ và công ty con, công ty liên doanh liên kết

Phần III - Ghi nhận và xử lý kế toán liên quan đến lợi
ích của cổ đông thiểu số

Phần IV - Thực hành lập BCTC hợp nhất

HỢP NHẤT BCTC NÂNG CAO

Phần I - Sơ lược lại các vấn đề về hợp nhất kinh doanh

Phần II - Các chuyên đề nâng cao về hợp nhất kinh 
doanh và bài tập tình huống 

Phần III - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Phần IV - Thực hành lập BCTC hợp nhất

ĐỐI TƯỢNG

 Các nhà quản lý tài chính – kế toán, Kế toán tổng hợp,
chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên
phân tích đầu tư của các Tập đoàn….

 Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp
chuyên ngành tài chính kế toán mong muốn tiếp cận
chuyên môn hợp nhất kinh doanh.

 Trợ lý kiểm toán viên đang công tác tại các công ty kiểm
toán
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PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO DOANH NGHIỆP

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

PLA

TRAINING

CASE STUDY

LOA

Prior learning assessment (PLA)

Đánh giá trình độ kiến thức và kỹ năng của học viên
trước khi đào tạo

Xác định nhu cầu đào tạo

Đánh giá hiệu quả so với mục tiêu

Thiết kế chương trình

Thảo luận, chỉnh sửa thống nhất

Tổ chức đào tạo

DN có nhu cầu hợp tác đào tạo khác.

Thu thập thông tin về tình hình hiện tại &
kết quả mong muốn của DN, tư vấn,
thống nhất mục tiêu & nội dung đào tạo.

Biên soạn tài liệu chi tiết, lựa chọn
phương pháp đào tạo & case study phù
hợp.

DN duyệt nội dung chương trình, thảo
luận & điều chỉnh sao cho phù hợp.

UniTrain tổ chức đào tạo tại Trung tâm
hoặc in-house.

Thu thập phiếu đánh giá của học viên về
khóa học, kiểm tra chất lượng học viên,
hỗ trợ HV & DN sau khóa học.

Practical case studies

Học viên được yêu cầu ứng dụng phân tích và luyện
tập trên case study thực tế của chính DN (cam kết
bảo mật thông tin)

Learning outcomes assessment (LOA)

Thiết kế các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng học
viên & chất lượng đào tạo trong suốt khóa học, điều
chỉnh phương pháp, nội dung phù hợp để đảm bảo
đáp ứng mục tiêu đề ra

Workshop

Sử dụng phương pháp đào tạo theo hình thức
workshop, khuyến khích học viên tương tác và chủ
động thay vì lắng nghe một cách thụ động như truyền
thống
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TẠI SAO NÊN CHỌN UNITRAIN?

Chi phí đào tạo hợp lý, tiết kiệm tối đa ngân 
sách đào tạo của doanh nghiệp

Dịch vụ đào tạo và tư vấn chuyên sâu cho đa dạng lĩnh 
vực, cả về chuyên môn lẫn kỹ năng: kế toán - kiểm toán, 

tài chính, quản trị, thuế & kỹ năng xử lý dữ liệu

1

2

Đội ngũ Giảng viên dày dặn kinh nghiệm 
trong các lĩnh vực liên quan

Dịch vụ chuyên nghiệp, tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ 
sau khi kết thúc chương trình đào tạo

3

4
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