KHÓA ĐÀO TẠO

CHIẾN LƯỢC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO
TRONG TÀI CHÍNH VI MÔ
- CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC SIMFI
Thời gian: 4 ngày, từ ngày 15 đến 18 tháng 6 năm 2015
Địa điểm: Hà Nội

Đăng ký trước
ngày

05/6/2015

Mục tiêu Đào tạo
Khóa đào tạo cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quan về các khía cạnh khác nhau liên quan đến
quản lý tài chính vi mô (TCVM). Khóa đào tạo sẽ rà soát và làm rõ các chỉ số đánh giá hiệu quả có
thể được sử dụng để đo lường sự tăng trưởng và phát triển của một tổ chức TCVM, tạo ra một bức
tranh đầy đủ về cách quản lý vốn hiệu quả và quản lý rủi ro đối với một tổ chức TCVM, làm cơ sở
đưa ra các quyết định chiến lược có tính liên kết cao.
Sau khi tham dự khóa học này, học viên sẽ:


Hiểu được vai trò quan trọng của chiến lược phát triển cho TCVM;



Hiểu được mối liên hệ giữa quản lý hiệu quả, quản lý rủi ro và tài sản, nguồn vốn;



Hiểu và sử dụng các chỉ số đánh giá hiệu quả cơ bản của tổ chức TCVM;



Đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến quản lý tổ chức TCVM một cách dễ dàng hơn;



Có khả năng cải thiện hiệu quả tài chính của các tổ chức TCVM;



Nắm bắt được những rủi ro mà các tổ chức tài chính vi mô thường xuyên phải đối mặt.

Mục tiêu cuối cùng của Khóa đào tạo là trang bị cho học viên kiến thức để phát triển một tổ chức bền
vững mà vẫn có tiềm năng tăng trưởng.

Phương pháp đào tạo
Khóa đào tạo sẽ diễn ra trong 4 ngày với phương pháp tương tác để tiếp cận các hoạt động tài chính
vi mô cần thiết.
Chương trình đào tạo bao gồm lý thuyết tập trung vào việc phân tích hiệu quả và quản lý rủi ro, sau
đó các học viên được áp dụng lý thuyết vào thực tế thông qua việc sử dụng chương trình mô phỏng SIMFI. Các chỉ số hiệu quả hoạt động quan trọng khác nhau được đưa ra trong chương trình mô phỏng.
Các nhóm sẽ được thành lập và đại diện cho 1 tổ chức TCVM cụ thể. Sau đó, các nhóm khác nhau
cạnh tranh với nhau cũng như chống lại các tổ chức TCVM ảo bên ngoài, để các tổ chức hoạt động hiệu
quả, có lợi nhuận và bền vững với xu hướng và hiệu quả tích cực. Có tối đa 6 quyết định sẽ được đưa ra
trong suốt chương trình và các giảng viên sẽ tư vấn về mặt lý thuyết và thực tế trong khi phân tích điểm
mạnh và điểm yếu của mỗi quyết định.

Đơn vị tổ chức

Đơn vị tài trợ

Đối tượng tham gia
Giám đốc điều hành, giám đốc hoặc phó giám đốc phụ trách tài chính của tổ chức TCVM.
Số lượng học viên yêu cầu: 16 - 20.
Lưu ý: Đề nghị các tổ chức cử cán bộ tham gia theo đúng đối tượng của Khóa đào tạo. Ban tổ chức
và giảng viên lựa chọn học viên tham dự dựa vào thông tin đăng ký tham gia.

Ngôn ngữ
Tiếng Anh (có phiên dịch tiếng Việt).

Giảng viên


Ông André Koch, Giám đốc điều hành, Công ty Giải pháp & Dịch vụ Stachanov, Hà Lan



Ông Bernard Georges, Cán bộ dự án cao cấp, Chuyên gia TCVM, Tổ chức ADA Luxembourg



Trợ giảng: Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giám đốc điều hành VMFWG; Bà Nguyễn Thu Huyền, Quản
lý dự án VMFWG.

Chương trình đào tạo
Ngày 1
 Tập trung vào việc tiếp cận các kiến thức chung về chiến lược trong việc quản lý tổ chức TCVM và
hiệu quả của nó qua phần giới thiệu về cách sử dụng và thiết lập của SIMFI.
 Các nhóm thảo luận sẽ trình bày chiến lược của mình cho Ban giám đốc theo giả định và đưa ra một
quyết định thử nghiệm.
Ngày 2
 Tập trung vào các chỉ số hiệu quả và sự tiến bộ của họ khi quản lý một tổ chức TCVM ảo.
 Các kết quả của các quyết định thử nghiệm sẽ được thảo luận và quyết định 1 và 2 sẽ được thực hiện.
Ngày 3
 Tiếp tục tìm hiểu về các chỉ số hiệu quả
 Tìm hiểu các khái niệm về quản lý rủi ro trong tổ chức TCVM và tác động của nó đến các quyết định
chiến lược trong mô hình mô phỏng.
 Rà soát, đánh giá lại Quyết định 1 và 2,
 Thực hiện Quyết định 3 và 4.
Ngày 4
 Tập trung vào quản lý rủi ro.
 Rà soát, đánh giá lại Quyết định 3 và 4.
 Thực hiện, rà soát, đánh giá Quyết định 5 và 6.
 Các nhóm sẽ giải thích cho các thành viên trong Ban giám đốc giả định về việc chiến lược ban đầu
được đặt ra trong ngày đầu tiên có đạt có đạt được hay không.
 Mỗi nhóm được rà soát và đánh giá về hiệu quả và việc quản lý tổ chức TCVM ảo của mình.

Đăng ký tham gia
Đề nghị Quý đại biểu xác nhận khả năng tham dự trước ngày 05/6/2015 bằng cách điền vào Phiếu đăng
ký gửi kèm thư mời này và fax/ email /gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ liên hệ sau:
NHÓM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VI MÔ VIỆT NAM
Tầng 2, Số 23, phố Hàng Vôi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Thông tin liên lạc:
Chị Nguyễn Thu Huyền - Ban Tổ chức
Điện thoại: +84 4 3935 2060 (Máy lẻ: 103/ DD: 0936.818.773)|Fax: +84 4 3935 2059
Email: event@microfinance.vn
Website: www.microfinance.vn

Phí tham dự


Đối với đại diện tổ chức thành viên VMFWG và thành viên VMFWG tham gia với tư cách cá nhân:
2.000.000 đồng/đại biểu (Hai triệu đồng chẵn)



Đối với đại diện tổ chức không là thành viên VMFWG và các cá nhân khác:
4.000.000 đồng/đại biểu (Bốn triệu đồng chẵn)
Lưu ý: Chi phí này dùng để trang trải một phần chi phí tổ chức.
Yêu cầu thanh toán theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau trước ngày 15/6/2015.
Nội dung chuyển khoản ghi rõ: “Đóng góp hỗ trợ đào tạo tháng 6/2015”
Thông tin tài khoản VMFWG:
Tên tài khoản: Trung tâm Tư vấn nguồn lực Tài chính vi mô Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa
Số tài khoản :1440 2010 23045
Ngân hàng : Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Chi nhánh Bắc Hà Nội

Hỗ trợ chi phí (Chỉ áp dung cho Thành viên VMFWG tham gia với tư cách tổ chức)


Định mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ được quy định tại phụ lục 1 (đính kèm Thông báo này)



Ban tổ chức không hỗ trợ chi phí cho đại biểu phát sinh thêm ngoài định mức hỗ trợ được quy định tại
phụ lục 1.

Phương thức thanh toán




Thời hạn nộp bộ hồ sơ thanh toán: Ban tổ chức sẽ thu thập chứng từ hỗ trợ chi phí đi lại của học viên
sau khi nhận được đầy đủ chứng từ trước ngày 20/6/2015, bao gồm:
- Photo chứng minh thư nhân dân (01 bản).
- Bản photo chứng từ chứng minh chi phí đi lại hợp lý hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính.
- Giấy giới thiệu của tổ chức (có đóng dấu tổ chức)
- Giấy đề nghị thanh toán (theo mẫu gửi kèm).
Thời hạn thanh toán: Ban tổ chức thực hiện thanh toán chi phí hỗ trợ tới Quý vị vào trước ngày
15/9/2014 sau khi nhận được những đầy đủ chứng từ hợp lệ (nêu trên)
Cán bộ phụ trách: Chị Nguyễn Thu Thủy – Kế toán VMFWG (DD: 0947.151.619)

