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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức lớp “Nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát dành cho
Kiểm soát viên doanh nghiệp năm 2021” (Hình thức học trực tuyến)
Kính gửi: Qúy Cơ quan, Đơn vị
Thực tế cho thấy, nhiều cá nhân đảm nhận vị trí Ban kiểm soát/Kiểm soát viên
không có kiến thức và kỹ năng đúng, đủ nên không những không thực hiện đúng
chức năng, nhiệm vụ của mình mà còn gây cản trở cho hoạt động điều hành của
Lãnh đạo doanh nghiệp. Do vậy, việc cử đội ngũ này đi đào tạo nghiệp vụ và cập nhật
kiến thức hàng năm không những là điều vô cùng cần thiết trong công tác quản trị
toàn diện của lãnh đạo mà còn giúp cho đội ngũ Ban kiểm soát/Kiểm soát viên trở
thành những nhà tư vấn cho doanh nghiệp. Việc đào tạo này càng đặc biệt cần thiết khi
Luật Doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 thay thế Luật
Doanh nghiệp năm 2014 có nhiều bổ sung đáng kể đối với quyền và nghĩa vụ của
Ban kiểm soát/Kiểm soát viên.
Nhằm đồng hành cùng Quý doanh nghiệp và các cán bộ là Kiểm soát viên/Ban
kiểm soát tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên, Trường cán bộ quản lý Nông nghiệp
và phát triển nông thôn II. Chúng tôi thiết kế Khóa học “Nghiệp vụ Kiểm tra, giám sát
dành cho Kiểm soát viên doanh nghiệp năm 2021” với các nội dung chi tiết
dưới đây:
1. Mục tiêu học tập:
Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ:
- Hiểu đúng về quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên/Ban kiểm soát theo quy
định của Luật doanh nghiệp 2020.
- Nắm được phương pháp đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh, thực trạng
tài chính của doanh nghiệp.
- Đánh giá được hiệu lực và mức độ tuân thủ hệ thống quy trình, quy chế của
doanh nghiệp.
2. Đối tượng bồi dưỡng:
- Kiểm soát viên/ Ban kiểm soát của doanh nghiệp;
- Cán bộ dự nguồn Kiểm soát viên/ Ban kiểm soát của doanh nghiệp;
- Những người có mong muốn tìm hiểu thêm kiến thức, tiếp cận thông tin để phối
hợp thực hiện công việc.
3. Nội dung cụ thể:
* Quy định pháp lý về hoạt động của Ban kiểm soát
- Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của BKS theo Luật doanh nghiệp 2020.
- Tiêu chuẩn của ban kiểm soát, nội dung hoạt động của BKS trong doanh nghiệp

* Kỹ thuật kiểm tra dành cho Kiểm soát viên
- Đặc điểm của hoạt động kiểm tra của KSV/BKS trong trong công tác quản lý
doanh nghiệp.
- Các nguyên tắc xây dựng hoạt động kiểm tra của KSV/BKS.
- Các phương pháp thực hiện kiểm tra chứng từ, tài liệu.
- Các phương pháp kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư tài chính.
* Xây dựng quy trình kiểm soát và môi trường kiểm soát
- Xây dựng các quy trình kiểm soát.
- Nội dung, phương pháp xây dựng các quy trình kiểm soát.
- Vận dụng các cơ chế giám sát và tạo dựng môi trường kiểm soát.
4. Thời gian và hình thức học:
Thời gian: 2 ngày, lớp học dự kiến tổ chức trong tháng 7/2021. Lịch học cụ thể
sẽ gửi cho học viên khi đăng ký nhập học.
Hình thức học: Học trực tuyến.
Điều kiện tham gia lớp học: Học viên có máy tính hoặc điện thoại kết nối được
Internet và có địa chỉ gmail (Học viên sẽ được hỗ trợ, hướng dẫn tham gia học tập trực
tuyến).
5. Giảng viên: TS. Vũ Thị Bích Quỳnh, Trưởng khoa Tài chính, kế toán, Chuyên gia
đào tạo và tư vấn vận hành các công cụ quản trị tài chính cho doanh nghiệp.
6. Kinh phí học tập: 500.000đ/ học viên.
Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu đăng ký tham gia đề nghị điền đầy đủ thông tin
theo Phiếu đăng ký (đính kèm) và gởi về Trường trước ngày 30/6/2021 theo 01 trong
các cách sau:
1. Điền và gửi phiếu đăng ký trên Internet theo đường dẫn (link) sau:
https://forms.gle/jcgem9zLBmLcEnPT6
2. Email: thao.cmard2@gmail.com; hoặc Fax: 028. 38231515;
3. Kết bạn zalo theo số điện thoại: 0907 760 506;
4. Gửi theo đường bưu điện về địa chỉ: Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và
PTNT II, số 45 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh (đối
diện Đài truyền hình TP. HCM)
Trong quá trình đăng ký cần thêm thông tin vui lòng liên hệ cô Lê Thu Thảo –
CV Phòng Đào tạo: 0907760506; 028. 39101423.
Trân trọng kính mời Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sắp xếp thời gian tham dự
và tạo điều kiện cho các cá nhân đảm nhận vị trí Ban kiểm soát/Kiểm soát viên của
đơn vị tham dự lớp Tập huấn nêu trên.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Qúy Đơn vị.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Khoa TCKT;
- Phòng TCKT;
- Lưu: VT.
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