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Trước những thách thức trong quá trình nâng cao kỹ năng 
và kiến thức cho lực lượng lao động, tín hiệu tốt đó là hầu 
hết nhân viên đều sẵn sàng và quyết tâm hành động. Theo 
“Báo cáo mức độ sẵn sàng về kỹ năng số Việt Nam” của 
chúng tôi, 84% người tham gia trả lời rằng họ sẵn sàng học 
hỏi các kỹ năng mới ngay bây giờ, hoặc chấp nhận được 
đào tạo từ đầu nhằm gia tăng cơ hội nghề nghiệp trong 
tương lai.

Nhân lực cần được đặt làm trọng tâm của mọi chiến lược 
nâng cao kỹ năng. Bên cạnh việc dẫn dắt, truyền cảm hứng 
cho nhân viên chủ động nâng cao kỹ năng và kiến thức, 
các doanh nghiệp nên tạo điều kiện cho nhân viên tự do lựa 
chọn tham gia học tập, áp dụng kiến thức mới vào công 
việc thực tế hàng ngày để họ cảm thấy việc đào tạo có ý 
nghĩa và thiết thực.

Ông Quách Thành Châu
Phó Tổng Giám đốc,

PwC Việt Nam

Việc làm đang thay đổi nhanh chóng. Điều này góp 
phần gia tăng khoảng cách về kỹ năng của lực lượng 
lao động hiện tại và lực lượng lao động trong tương lai, 
từ đó tạo ra thách thức lớn đối với doanh nghiệp nói 
riêng và xã hội nói chung.

Việc chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng được yêu 
cầu trong tương lai sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư rất lớn. 
Tuy nhiên, cái giá của việc không hành động sớm còn 
cao hơn gấp nhiều lần. Đã đến lúc những nhà lãnh đạo 
doanh nghiệp tại Việt Nam cần đặt nền móng cho việc 
xây dựng chương trình nâng cao kỹ năng cho đội ngũ 
nhân viên.

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân
Tổng Giám đốc,
PwC Việt Nam

Thông điệp
từ lãnh đạo



Giới thiệu

Điểm khác biệt

Đội ngũ
Cộng đồng các

chuyên gia của PwC�

Phương pháp tiếp cận
Cân bằng giữa lý luận 

và thực tiễn

Chuyên môn
Kiến thức chuyên 
ngành sâu rộng

PwC's Academy cung cấp các giải pháp đào tạo thiết kế bởi 
đội ngũ các chuyên gia PwC trên toàn cầu. Các giải pháp đào 
tạo được thiết kế phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp và nhu 
cầu của khách hàng.

PwC's Academy cung cấp 4 loại hình dịch vụ: 

Với đội ngũ các chuyên gia của PwC trên toàn cầu, chúng tôi 
thiết kế các giải pháp đào tạo phù hợp với thực tiễn và nhu 
cầu của khách hàng.

Đào tạo
theo nhu cầu*

Đào tạo
nội bộ*

Hội thảo
chuyên môn

Đào tạo
trực tuyến
(eLearning)

 * Dành cho khách hàng doanh nghiệp



Kỹ năng số

Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG)

Tài chính và Nghiệp vụ

Quản trị và Kiểm soát rủi ro

Phát triển nhân sự và năng lực lãnh đạo

Thuế

Đào tạo nội bộ
và Đào tạo theo nhu cầu

 * Dành cho khách hàng doanh nghiệp

Giải pháp đào tạo của chúng tôi sẽ mang 
tới các chương trình phát phát triển năng 
lực để giúp doanh nghiệp giải quyết các 
vấn đề đang tồn tại, dự đoán và kiểm soát 
các thách thức kinh doanh trong tương lai.

*



Kỹ năng số
(Digital)

Những tiến bộ trong kỹ thuật số và công nghệ đang định hình lại cách 
vận hành kinh doanh. Hãy trang bị cho bản thân những công cụ và tư 
duy cần thiết để thúc đẩy sự tác động của kỹ thuật số trong doanh nghiệp.

Cùng tìm hiểu về bảo mật đám mây, phân tích dữ liệu, an ninh mạng, 
và những chủ đề khác với chuyên gia của chúng tôi.

Phân tích dữ liệu nâng cao

Nhận thức về an ninh mạng

Diễn tập an ninh mạng

Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào 
GDPR, PDPD)

Đào tạo nâng cao nhận thức ISAE 3402/3000 (SOC 1/2)

ISO 27001 - Xử lý rủi ro công nghệ thông tin và kiểm soát bảo mật

Phát triển an toàn cho các ứng dụng web (tập trung vào OWASP)

48 giờ

1/2 ngày

1 ngày 

1 ngày 

1 ngày

1 ngày

3 ngày

Thời lượngKhóa học



Môi trường, xã hội, quản trị (ESG) đang ngày càng được các doanh 
nghiệp và tổ chức quan tâm. Thành công của một tổ chức không chỉ là 
tối ưu hóa lợi nhuận mà còn là tối ưu hóa về giá trị.

Khóa đào tạo chuyên ngành ESG giúp người tham gia có thể kiến tạo 
giá trị thông qua ESG bằng cách phát triển kế hoạch dài hạn và thiết 
thực cho doanh nghiệp của mình, áp dụng các nguyên tắc ESG vào 
chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp để chuẩn bị cho tương lai.

Nhận thức về an ninh mạng

Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào 
GDPR, PDPD)

Chuỗi đào tạo ESG - Đánh giá rủi ro ESG

Chuỗi đào tạo ESG - Net Zero & Khí thải nhà kính

Chuỗi đào tạo ESG - Nhận thức về tính bền vững

Các nguyên tắc cơ bản của cơ sở hạ tầng Quan hệ đối tác công tư (PPP)

Chứng nhận Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI)

Chiến lược trong thực tiễn

Bước đột phá: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tạo ra bước đột phá?

1/2 ngày

1 ngày

2 ngày

1 ngày

1/2 ngày

2 ngày

2 ngày

2 ngày

1/2 ngày

Thời lượngKhóa học

Môi trường, quản trị
và xã hội (ESG)



Khóa đào tạo của PwC's Academy giúp người tham dự nâng cao kỹ 
năng và kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và kinh doanh.

Tại đây, chúng tôi cung cấp các chương trình về IFRS, quản lý tài 
chính, quản lý ngân quỹ và những mảng chuyên môn khác nhằm 
nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Được 
thiết kế bởi các chuyên gia PwC với nhiều năm kinh nghiệm về tài 
chính, kế toán và đào tạo, các khóa đào tạo này tổng hợp những 
thông lệ toàn cầu tốt nhất và được thiết kế phù hợp với phương thức 
đào tạo của từng doang nghiệp.

Tài chính và
Nghiệp vụ

Xây dựng và cải tiến quy trình nghiệp vụ

Tái thiết kế quy trình

Đào tạo Phát triển Chiến lược dựa trên nguồn lực (CDS)

Dự báo dòng tiền

IFRS 1 - Áp dụng IFRS lần đầu (Chuyên sâu)

IFRS 16 - Thuê tài sản hoặc các đào tạo cụ thể khác về IFRS/ IAS 

IFRS 9 - Công cụ tài chính

IFRS - Đào tạo cơ bản hoặc chuyên sâu (Thiết kế theo yêu cầu của 
doanh nghiệp)

Cập nhật IFRS và lộ trình áp dụng IFRS /VFRS tại Việt Nam

Đào tạo tình huống kinh doanh cơ sở hạ tầng

Giới thiệu về mô hình tài chính

Đào tạo Quản lý danh mục đấu thầu

Tái định hình hoạt động kinh doanh bằng quản lý tài chính hiệu quả

Quản lý ngân quỹ cho doanh nghiệp

Thời lượngKhóa học

1 ngày

5 ngày

4 giờ

1/2 ngày

1 ngày

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

2 ngày

1 - 1.5 ngày

5 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

Theo yêu cầu



Chuyên ngành Quản trị và Kiểm soát rủi ro giúp doanh nghiệp định 
hướng mục tiêu chiến lược của mình trong môi trường kinh doanh tiềm 
ẩn nhiều rủi ro và ảnh hưởng bởi các chính sách liên tục thay đổi.

Từ đánh giá rủi ro đến kiểm toán nội bộ, những kinh nghiệm trong việc 
xác định, phân tích và quản lý rủi ro được tích hợp vào khóa đào tạo 
của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp cân bằng rủi ro và cơ hội.

Quản trị và
Kiểm soát rủi ro

Nhận thức về an ninh mạng

Đào tạo nâng cao nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu (tập trung vào 
GDPR, PDPD)

Soạn thảo báo cáo kiểm toán nội bộ

Giới thiệu quản trị rủi ro doanh nghiệp

Giới thiệu về kiểm toán nội bộ

Giới thiệu về PCI-DSS (Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán)

Đào tạo nâng cao nhận thức ISAE 3402/3000 (SOC 1/2)

ISO 27001 - Phương pháp đánh giá rủi ro an toàn thông tin

ISO 27001 - Kiểm toán nội bộ

ISO 27001 - Xử lý rủi ro công nghệ thông tin và kiểm soát bảo mật

Khai thác quy trình thông minh

Tái định hình hoạt động kinh doanh bằng quản lý tài chính hiệu quả

Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên rủi ro

Phát triển an toàn cho các ứng dụng web (tập trung vào OWASP)

Các nguyên tắc cơ bản của Quản trị liên tục trong kinh doanh (BCM) & 
Lập kế hoạch liên tục trong kinh doanh (BCP)

Đảm bảo rủi ro bên thứ ba

Thời lượngKhóa học

1/2 ngày

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

2 ngày

1/2 ngày

1 ngày

1/2 ngày

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

1/2 ngày



Tại PwC, chúng tôi hiểu rằng các nhà lãnh đạo có nhu cầu phát triển 
không ngừng để bắt kịp với môi trường làm việc biến đổi. PwC cũng 
đầu tư rất nhiều vào việc phát triển đội ngũ nhân viên của mình thành 
những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Những kinh nghiệm này của chúng tôi được áp dụng trong khóa đào 
tạo Phát triển nhân sự và năng lực lãnh đạo nhằm cung cấp kiến thức 
và kỹ năng cần thiết cho chuyên gia nhân sự và các nhà lãnh đạo ở 
nhiều cấp độ khác nhau.

Thời lượngKhóa học

Chứng chỉ Agile chuyên nghiệp

Đào tạo Phát triển Chiến lược dựa trên nguồn lực (CDS)

Quản lý thay đổi cơ bản

Kỹ năng huấn luyện (coaching)

Tư duy thiết kế (design thinking) và cải tiến, đổi mới

Kỹ năng phản hồi và tiếp nhận ý kiến

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Tổng quan về Chuyển đổi   
Nguồn nhân lực

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Tổng quan về Quản lý nhân tài / 
đội ngũ kế cận

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Tổng quan về Cơ chế đãi ngộ

Chuỗi workshop nền tảng về nhân sự: Xây dựng chỉ số đánh giá và 
quản lý hiệu quả công việc

Quản lý thay đổi chuyên sâu

Chuỗi đào tạo và phát triển: Đào tạo giảng viên

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Lãnh đạo linh hoạt

Thời lượngKhóa học

Phát triển nhân sự
và năng lực lãnh đạo

2 ngày

4 giờ

1 ngày

4 giờ

2 ngày

4 giờ

1 ngày

1 ngày

1 ngày

2 ngày

4 ngày

2 ngày

1 ngày

1 ngày

2 ngày



Thuế có tính chất phổ biến trong mọi lĩnh vực kinh doanh. 
Tìm hiểu thêm về các vấn đề và thay đổi về thuế theo pháp 
luật Việt Nam hiện hành, và tham gia các Hội thảo về Thuế và 
Pháp lý của chúng tôi, nơi các chuyên gia của PwC sẽ cung 
cấp cho Quý khách thông tin và kiến thức cập nhật nhất.

Thuế nhà thầu nước ngoài - một số kiến thức cơ bản

Thuế thu nhập doanh nghiệp - một số kiến thức cơ bản

Thuế giá trị gia tăng - một số kiến thức cơ bản

Tổng quan về giá giao dịch liên kết và các nguyên tắc cơ bản

Thuế tiền lương, tiền công

Các nghĩa vụ về tuân thủ thuế và quản lý các thủ tục hành chính thuế

Thuế

Khóa học Thời lượng

1.5 ngày

3 ngày

1.5 ngày

2 ngày

3 ngày

1/2 ngày



Giải pháp
đào tạo trực tuyến

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính
Quốc tế (IFRS) và Kế toán
Các khóa đào tạo chuyên sâu được thiết kế bởi chuyên gia của PwC

PwC hiện cung cấp các giải pháp đào 
tạo trực tuyến nhằm giúp khách hàng 
chủ động nâng cao kỹ năng một cách 
dễ dàng.

Các chương trình đào tạo bao gồm:

Một thư viện phong phú với các chủ đề từ Dữ liệu & Kỹ thuật số, 
Lãnh đạo, Quản trị, Kỹ năng mềm, tới Phát triển công nghệ

Học viện trực tuyến (Online Academy)



Các khóa học do đội ngũ chuyên gia PwC thực hiện

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính
Quốc tế (IFRS) và Kế toán

Các vấn đề báo cáo tài chính liên quan tới COVID

Ảnh hưởng IFRS từ chuyển đổi IBOR

IFRS - IAS 1 Trình bày Báo cáo tài chính

IAS 2 Hàng tồn kho

IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IAS 8 Chính sách kế toán, sự thay đổi trong ước tính kế toán và sai sót

IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

IAS 12 Thuế Thu nhập doanh nghiệp

IAS 16 Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị

IAS 19 Lợi ích người lao động

IAS 20 Kế toán đối với nguồn tài trợ và trình bày sự hỗ trợ của chính phủ

IAS 21 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái

IAS 23 Chi phí đi vay

IAS 27 Báo cáo tài chính riêng

IAS 28 Đầu tư vào công ty liên kết và liên doanh

IAS 33 Lãi trên cổ phiếu

IAS 36 Tổn thất tài sản

IAS 37 Các khoản dự phòng, nợ phải trả và tài sản tiềm tàng

IAS 38 Tài sản cố định vô hình

IAS 40 Bất động sản đầu tư

IFRS 1 Lần đầu áp dụng IFRS

IFRS 9 Công cụ tài chính

Tổng quan về IFRS 9 cho Ngân hàng

IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất

IFRS 11 Thỏa thuận liên doanh

IFRS 13 Xác định giá trị hợp lý

IFRS 15 Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng

IFRS 16 Thuê tài sản

Học viện trực tuyến (Online Academy)



Nếu muốn tìm hiểu chi tiết về Học viện trực tuyến của PwC, 
xin vui lòng liên hệ chúng tôi.

Truy cập mọi lúc, mọi nơi vào 
thư viện tài liệu phong phú nhất 
trên thế giới

Các bài đánh giá kỹ năng và các 
lộ trình học tập ưu việt

Tên miền riêng để dễ dàng 
quản lý học viên và nội 
dung đào tạo

Chức năng báo cáo và 
phân tích chuyên sâu

Học viện trực tuyến
(Online Academy)

Cùng khám phá những tính năng nổi trội:

Dữ liệu &
Số hóa

 Quản trị Phát triển
bản thân

Kỹ năng
quản lý

Kỹ năng
lãnh đạo

Lộ trình
nghề nghiệp
kinh doanh

Lộ trình
nghề nghiệp
công nghệ &

phát triển

Lộ trình học tập được chuyên gia PwC lựa chọn:



https://www.facebook.com/pwcvietnam

https://www.linkedin.com/company/pwc-vietnam

https://www.youtube.com/user/pwcvietnam

https://www.pwc.com/vn/en/pwc-academy.html

Liên hệ
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn 
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