
 
 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA KIỂM SOÁT VIÊN 
 

CHƯƠNG TRÌNH MỚI TÀI LIỆU TẶNG KÈM 
Chuyên đề 1. Kiến thức pháp luật dành cho KSV/BKS  
 Các loại hình doanh nghiệp theo luật Doanh nghiệp  
 Cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp  
 Các mô hình quản trị và vai trò của Kiểm soát viên trong công ty  
 Các văn bản pháp luật liên quan đến KSV 
 Quy trình, nguyên tắc xây dựng quy chế, những nội dung cần có của 

quy chế hoạt động KSV/ BKS trong doanh nghiệp  
 Một số tình huống thực tế, Hỏi đáp 

 
 Luật, các nghị 

định/thông tư, văn bản 
luật. 

 Mẫu quy chế BKS/KSV 

Chuyên đề 2. Phân tích, thẩm định các báo cáo tài chính  
 Các khái niệm cơ bản về kế toán 
 Đọc hiểu, thẩm định các báo cáo tài chính  
 Phân tích các tỷ số tài chính 
 Nhận diện các kỹ thuật điều chỉnh số liệu trên báo cáo tài chính  
 Phản biện khi phát hiện sai sót, gian lận 

 
 Mẫu BCTC 
 

Chuyên đề 3. Thẩm định các khuyến nghị của Kiểm toán độc lập  
 Nhận diện các loại báo cáo của Kiểm toán độc lập  
 Thẩm định các bút toán điều chỉnh của Kiểm toán  
 Xác định những ảnh hưởng trọng yếu đến thông tin, số liệu trên báo 

cáo tài chính 

 
 Mẫu Báo cáo kiểm toán 

độc lập 
 Mẫu Thư quản lý 

Chuyên đề 4. Đánh giá năng lực vốn và kiểm soát rủi ro  tài chính  
 Các nguồn vốn có thể huy động của công ty 
 Chi phí sử dụng vốn và cơ cấu vốn  
 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn  
 Nhận diện các loại rủi ro tài chính  
 Quản lý rủi ro tài chính công ty 
 Phân tích các chỉ số tài chính 

 Mẫu Mô tả công việc 
kiểm soát viên tài chính 

 Phương án vay vốn 
 Kế hoạch ngân sách 
 Kiểm soát lãi/ lỗ 
 Bảng chỉ số tài chính 

Chuyên đề 5. Thiết lập Hệ thống Kiểm soát nội bộ theo chuẩn mực 
Quốc tế - COSO  
 Chuẩn mực Kiểm soát nội bộ COSO  
 Xây dựng Môi trường KSNB 
 Thiết lập cơ chế kiểm soát trong DN 
 Vai trò và trách nhiệm Kiểm soát nội bộ trong DN 
 Những yếu tố để thực hiện KSNB thành công 

 
 

 Mẫu quy chế thiết lập 
HT KSNB 

 Mẫu Quy trình KSNB 

Chuyên đề 6.  Lý thuyết và Thực hành kiểm toán nội bộ theo 
chuẩn mực Quốc tế - IIA  
 Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ Quốc tế của IIA  
 Kiểm toán tuân thủ  
 Kiểm toán hoạt động  
 Các kỹ năng thực hành Kiểm toán nội bộ: 

 



- Lập Kế hoạch kiểm toán; 
- Xây dựng Đề cương kiểm toán; 
- Lập Checklist; 
- Thực hiện các công việc trong quá trình kiểm toán tại DN/ngoài DN; 
- Phúc tra sau kiểm toán. 

Chuyên đề 7. Chia sẻ kinh nghiệm trong giải quyết mối quan hệ 
giữa Kiểm soát viên, người đại diện vốn và chủ sở hữu. Viết và 
trình bày báo cáo KSV 
 
 Các loại báo cáo của Kiểm soát viên 

 Nội dung cơ bản trong báo cáo của KSV 

 Viết Báo cáo KSV 

 Chia sẻ kinh nghiệm 

 
 
 Mẫu các quy chế trong 

doanh nghiệp: tài chính, 
bán hàng, kiểm soát…. 

 Mẫu BC ban kiểm soát 

  
 


