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PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHẢN HỒI 

Tên khóa đào tạo:KẾ TOÁN QUẢN TRỊ (ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN) 

Công ty: Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS) 

Thời gian đào tạo: từ ngày 20/08 đến ngày 25/08/2021 

Giảng viên: TS. Phan Ngọc Thanh 

Tên học viên:  PHAN ANH TÚ 

Chức danh VTCV: Kế toán trưởng 

Phòng: Kế toán 

Để giúp chúng tôi đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo cũng như giúp chúng tôi hoàn 

thiện, bổ sung cho những khóa đào tạo kế tiếp, xin Anh/Chị vui lòng điền vào bảng góp ý này. 

1. Tôi nghĩ tôi đã học được những điều sau đây từ khóa đào tạo này: 

Biết được một số công việc phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp; 

Đánh giá việc lập kế hoạch so với thực tế tình hình hoạt động SXKD của doanh 
nghiệp; 

Dự báo được khả năng, xu hướng phát triển của doanh nghiệp.   

  

  

2. Tôi nghĩ tôi có thể áp dụng những điều đã học được trong khóa đào tạo này để thay đổi 

hoặc hoàn thiện cách làm việc của tôi:  

 1.Hoàn toàn không áp dụng được, 2. Khó áp dụng được,  3.Có thể áp dụng được, 4. Áp dụng 
dễ dàng 
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• Hiểu rõ và áp dụng được các phương pháp phân tíchHĐKD � � � � 

• Hiểu một cách đúng đắn “chi phí khấu hao” để vận dụng một cách hoàn hảo 

vào trong cách tính toán giá thành hoặc giá vốn cho một sản phẩm của 

doanh nghiệp 

� � � � 

• Hiểu thật kỹ được dòng tiền, phân biệt được sự khác nhau giữa lợi nhuận và 

dòng tiền trong doanh nghiệp 
� � � � 

• Hiểu và nắm rõ được chu trình vận hành của các dòng tiền trong doanh 

nghiệp, xuất phát từ đâu mà có và nó sẽ đi về đâu, để từ đó liên hệ vào trong 

thực tiễn nhằm hiểu rõ tại sao có một số doanh nghiệp là những tập đoàn 

tầm cở của thế giới và của Việt Nam có lãi mà vẫn bị phá sản 

� � � � 

• Hiểu và nắm rõ các công cụ phân tích tài chính để phân tích một cách sâu 

rộng báo cáo tài chính của doanh nghiệp, nhằm phân tích và chẩn đoán tình 

hình “sức khỏe của doanh nghiệp” từ đó đưa ra các giải pháp để doanh 

nghiệp luôn luôn “ khỏe mạnh” và biết được rủi ro tài chính để phòng ngừa, 

ngăn chặn 

� � � � 

3. Phương pháp dẫn giảng 

 1. Yếu:,     2. Được,      3. Rất tốt,       4. Xuất sắc  

 1 2 3 4 

•  Mức độ hài lòng về kỹ năng truyền đạt của giảng viên (diễn đạt rõ 

ràng, sinh động, sự thông thạo chủ đề, khả năng lôi cuốn,...) 

� � � � 

•  Mức độ hài lòng phương pháp giảng dạy (thảo luận, trình bày, tổ 

chức các hoạt động, chuẩn bị tài liệu, công cụ đào tạo trực 

tuyến, hệ thống đường truyền internet đào tạo,...) 

� � � � 
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4. Tôi sẽ có thể áp dụng được dễ dàng hơn nếu khóa đào tạo này được cải tiến hơn/làm 

rõ hơn bằng cách: 

Có thời gian làm các báo cáo phân tích từ dữ liệu thực tế tại doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

5. Các chủ đề đào tạo mà Anh/Chị quan tâm trong thời gian tới?    

Chuyên sâu hơn về Kế toán quản trị. 

 

 

Xin cảm ơn sự góp ý của Anh/Chị 

 

     


