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Nắm rõ những điểm mấu chốt của báo cáo quản trị 

Cách sử dụng số liệu hữu ích trong doanh nghiệp

Tư duy đúng về cơ cấu dòng tiền, doanh thu, chi phí, lợi nhuận.

Phương pháp đánh giá quản trị hàng tồn kho và công nợ

Kiểm tra tình trạng của công ty bằng các chỉ số phân tích tài chính.

Cơ cấu thu chi tiền mặt và sử dụng tối ưu dòng tiền, An toàn tài chính.

Phần mềm Power BI để làm báo cáo, chạy các biểu đồ phân tích.

Phân tích, tư vấn các giải pháp và nhận định xu hướng về thị trường, về đối thủ.
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Tại Hồ Chí Minh:

39 Trần Quốc Thảo
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Tại Hà Nội:

Tầng 4 Seabank
Số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

Theo thống kê, có đến 80% báo cáo viên mới chỉ dừng lại ở việc “thống kê” dữ liệu quá khứ, và chỉ số 
ít trong đó biết sắp xếp và phân loại rạch ròi, từng khoản mục đối tượng.
Điều khó khăn mà báo cáo viên gặp phải là họ chưa thực sự hiểu ý nghĩa đằng sau những con số và 

chưa biết cách tổ chức, phân tích một cách chuyên sâu, độc lập để buộc chúng biết nói và giúp chủ doanh 
nghiệp đưa ra các quyết định.

Học theo Data doanh nghiệp thực tế, hướng dẫn trực tiếp trên máy tính của học viên trên file excel & 
dùng công cụ phần mềm Power BI.

Thiết kế cấu trúc data dữ liệu theo yêu cầu phân tích của doanh nghiệp.

Cách xây dựng hệ thống báo cáo quản trị (Báo cáo quản trị doanh thu chi phí, báo cáo quản trị hàng 
tồn kho, báo cáo quản trị dòng tiền, báo cáo xu hướng, báo cáo buức tranh tổng thể...)

Chọn các nhóm chỉ tiêu chính phân tích.

Cung cấp thông tin nội bộ cho Ban lãnh đạo thông qua báo cáo tổng hợp.

Kết hợp exel, phần mềm Power BI để làm báo cáo và chạy biểu đồ phân tích. 

Phân tích, tư vấn các giải pháp và nhận định xu hướng.

1 Tổng quan về BCQT
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-   Khái niệm, đối tượng, mục tiêu của BCQT

-   Ví dụ về BCQT trong Thương mại – bán lẻ

-   Nguồn dữ liệu có sẵn và cách tạo nguồn dữ liệu bổ sung

-   Yêu cầu về nguồn dữ liệu

-   Các chỉ tiêu thường dùng và ý nghĩa

-   Kỹ thuật phân tích, suy luận logic để giải quyết vấn đề

-   Cách trình bày số liệu và biểu đồ một cách chuyên nghiệp, khoa học và tập trung dẫn dắt 
người đọc báo cáo

-   Cách thức xây dựng BCQT hiệu quả (rút ngắn thời gian làm báo cáo, tăng thời gian kiểm 
soát và phân tích để giải đáp được nhiều yêu cầu và cần nhanh gấp)

-   Tổ chức xử lý công việc để đáp ứng thời gian đóng sổ nhanh và kiểm soát số liệu BCQT

-   Phân biệt được dữ liệu dạng Table (bảng) và ô excel thông thường và ứng dụng

-   Name và Table: Tác dụng và Ứng dụng

-   Một số hàm Excel cơ bản thường dùng cần biết để kiểm soát số liệu không bị lỗi

-   Ứng dụng Conditional Formating để giúp lọc, cảnh báo các thông tin bất thường

-   Ứng dụng Pivottable và tạo Dashboard

# Lộ trình học gồm 4 nội dung kiến thức chính

Lập và trình bày báo 
cáo/ Dashboard từ 1 
data bằng Excel
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Lập và trình bày báo 
cáo/ Dashboard từ 
việc kết hợp nhiều 
data bằng Excel

4 POWER BI DESKTOP

-   Truy vấn và xử lý dữ liệu từ nhiều nguồn Data khác nhau bằng PowerQuery

-   Truy vấn từ file excel, folder

-   Quy chuẩn Format data khi query và nguyên tắc lưu ý

-   Xử lý “sạch” data trước khi tính toán

-   Chuyển đổi cột thành dòng, duplicate,….

-   Tạo relationship giữa các nguồn Data (table)

-   Master data: đặc điểm và ý nghĩa.

-   Sử dụng PowerPivot để tính toán số liệu

 -  Ứng dụng để trình bày Báo cáo/Dashboard tổng thể từ nhiều hơn 1 dữ liệu: tỷ lệ hoàn 
thành doanh thu, Doanh thu/Nhân viên,..

-  Giải pháp ưu việt cho quản trị/phân tích: phân quyền truy cập, xem bằng online qua 
web/app hoặc offline

-   Xử lý BigData, tính toán, trình bày trên Dashboard bằng Ứng dụng PowerBI từ 1 data và từ 
nhiều data

THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN

Giám đốc tài chính Công ty Soc & Brothers

Quản lý tài chính tập đoàn VinGroup

Trưởng phòng phân tích chứng khoán Đại Dương

Phó giám đốc kiểm toán và định giá Việt Nam

Chứng chỉ: ACCA, CPA, Hành nghề Đại lý thuế, 
Hành nghề Quản lý quỹ,  Thẩm định giá

CHUYÊN GIA TRẦN TRỌNG THẮNG 

Khoá học cung cấp Cách xây dựng & hệ thống báo cáo quản trị thông minh. Phân tích chọn các nhóm 
chỉ tiêu chính phân tích kinh doanh để cung cấp thông tin quản trị cho Ban lãnh đạo.LẬP VÀ PHÂN TÍCH

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
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Người lập được báo cáo quản trị thành công là người hiểu câu chuyện quá khứ,
hiện tại và có năng lực dự báo câu chuyện tương lai cho doanh nghiệp ”

“ 


