
 

 

 

 

 

 

Gửi các anh/chị đang và sẽ làm trong lĩnh vực kế toán, 

Một trong những lý do quan trọng của việc lập báo cáo tài chính hàng tháng là nhằm cung cấp thông tin một 

cách kịp thời và hợp lý cho ban lãnh đạo công ty. 

 

Anh/ chị có gặp phải các tình huống: 

- Đến deadline mà không kịp gửi báo cáo, do các bên liên quan chưa gửi hóa đơn, chứng từ, 

- Ghi nhận thiếu doanh thu trong kỳ và công nợ phải thu không khớp với khách hàng do phòng bán 

hàng có xuất lô hàng cuối tháng nhưng chưa thông báo lại, 

- Giá thành tăng bất thường do kế toán ghi nhận sai chi phí quản lý và chi phí sản xuất, 

- Kế toán phụ trách không trích lập dự phòng và giải thích do tháng trước không phát sinh nên không 

nhớ là cần tính dự phòng, 

- Cùng một lỗi sai nhưng bị lặp đi lặp lại nhiều lần. 

 

VẬY GIẢI PHÁP NÀO ĐỂ CÓ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG KỊP THỜI VÀ HỢP LÝ? 

 

Manabox xin được giới thiệu đến các anh/ chị chương trình đào tạo: 

 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO VÀ CHECKLIST TRONG QUY TRÌNH ĐÓNG 

SỔ VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀNG THÁNG 

 

Thông tin chung về khóa học 

【Thời gian】 Thứ ba (ngày 25 tháng 3 năm 2017, từ 9:00 ~ 16:00) 

【Địa điểm】 Nội thành Hà Nội (địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau) 

 

【Người hướng dẫn】 

Nguyễn Thị Loan (Giám đốc tư vấn Công ty Manabox Việt Nam) 

(Chứng chỉ kế toán thuế Việt Nam, Chứng chỉ kế toán quản trị Australia) 

 

- Sinh năm 1986 tại Hưng Yên 

- 2008 tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân 

- 2008～2015 Trưởng bộ phận tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội của công 

ty tư vấn kế toán, thuế của Nhật, chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý 

hoạt động tư vấn kế toán, thuế cho hơn 120 khách hàng 

- 2014 Đồng sáng lập Manabox Việt Nam và trở thành giám đốc tư vấn 

từ năm 2015 

※ Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế toán viên công chứng của Anh 

Quốc (ACCA) 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO & 

CHECKLIST TRONG QUY TRÌNH ĐÓNG SỔ KẾ 

TOÁN VÀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH HÀNG 

THÁNG 
 



 

【Chương trình】 1. Mục đích của việc lập báo cáo tài chính hàng tháng 

2. Giới thiệu phương pháp tiếp cận rủi ro  

3. Trao đổi các vấn đề, lỗi sai thường gặp và giải pháp khắc phục  

4. Trao đổi cách thức đối ứng rủi ro, hướng dẫn lập và sử dụng checklist 

5. Thực hành với tình huống thực tế 

[Đối tượng tham gia] Kê toán trưởng, kế toán viên người Việt  

 

※ Chúng tôi khuyến khích công ty đăng ký tham gia cho cả phòng kế toán 

để nâng cao hiệu quả cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí cho công ty.  

【Số lượng】 Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ nhận một lớp 20 người 

【Phí đào tạo】 3.000.000 VND/ người 

(Chiết khấu 25% cho mỗi người đăng ký tăng thêm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


