
1. Học phần:    QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

2. Tên học phần (tiếng Anh): FINANCIAL MANAGEMENT 

3. Mã học phần:   FIN3006  

4. Khối lượng học tập:  03 tín chỉ. 

5. Trình độ:  Đại học. 

6. Học phần điều kiện học trước:  FIN2001 – Thị trường và định chế tài chính 

7. Mô tả học phần 

Môn học quản trị tài chính cung cấp cho sinh viên một bức tranh khái quát về những 

kiến thức và kĩ năng cơ bản của nhà quản trị tài chính. Để phục vụ cho nhà quản trị tài 

chính hướng đến mục tiêu tối đa hóa giá trị cổ đông, môn học sẽ trang bị cho người học 

những kiến thức, kỹ năng cơ bản như: phân tích báo cáo tài chính, hoạch định tài chính, 

quản trị vốn luân chuyển, ngân sách đầu tư, chi phí vốn. Bên cạnh đó, môn học còn trang 

bị cho sinh viên những hiểu biết về giá trị thời gian của tiền tệ nhằm hỗ trợ cho việc đánh 

giá các quyết định tài chính dài hạn và ngắn hạn. Môn học cũng cung cấp những kiến thức 

cơ bản để giúp cho sinh viên có thể tham gia vào khóa học tài chính chuyên sâu khác. 

8. Mục tiêu của học phần 

TT 

Mã mục 

tiêu của 

học phần 

Tên mục tiêu 

1 MT1 Hiểu rõ mục tiêu, chức năng tài chính, và môi trường quản trị tài chính. 

2 MT2 
Có kiến thức và kỹ năng phân tích và hoạch định tài chính trong doanh 

nghiệp.  

3 MT3 Vận dụng cách thức ra các quyết định tài chính ngắn hạn và dài hạn. 

9. Chuẩn đầu ra học phần của học phần 

TT 

Mã CĐR 

của học 

phần 

Tên chuẩn đầu ra 

1 CĐR1 

Hiểu được cơ chế hoạt động của bộ phận tài chính trong doanh nghiệp; 

sự tác động của môi trường tài chính đến các quyết định tài chính; 

phương pháp và các công cụ phân tích tài chính; các dòng tiền và mối 

quan hệ giữa các kế hoạch tài chính; chính sách quản trị vốn luân 

chuyển. 

2 CĐR2 
Nhận diện được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của 

doanh nghiệp 

3 CĐR3 
Phân biệt rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, và cách thức ước lượng chi 

phí vốn. 



4 CĐR4 
Có khả năng đánh giá hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp trên phương 

diện tài chính. 

5 CĐR5 Có khả năng hoạch định ngân sách và lập ngân sách hàng năm. 

6 CĐR6 
Có khả năng ước lượng dòng tiền, đánh giá tài chính, và phân tích rủi ro 

dự án đầu tư. 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và nội dung (chương) học phần 
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1 X X x    

2 x X    x 

3 x X X X X X 

4 x X  x X X 

5 X x  x   

6 X x  x  X 

7  X x x   

10. Phân bổ thời gian theo số tiết tín chỉ cho 3 tín chỉ (1 tín chỉ = 15 tiết) 

Chương 

thứ 
Tên chương 

Số tiết tín chỉ  

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thảo 

luận(*) 

Tổng 

số 

1 Tổng quan về Quản trị tài chính 4 2 6 

2 Giá trị thời gian của tiền tệ 3 3 6 

3 Phân tích báo cáo tài chính 6 3 9 

4 Hoạch định tài chính 6 3 9 

5 Quản trị vốn luân chuyển 4 2 6 

6 Ngân sách đầu tư 4 2 6 

7 Cấu trúc và chi phí vốn 3 0 3 

 Tổng 30 15 45 

Ghi chú: Số giờ thực hành/ thảo luận trên thực tế sẽ bằng số tiết thực hành/ thảo 

luận trên thiết kế x 2. 

11. Nhiệm vụ của sinh viên 



 Sinh viên phải chuẩn bị cho buổi học trên lớp bằng cách đọc trước các tài liệu theo 

yêu cầu một cách cẩn thận, dành thời gian để làm các bài tập và ví dụ.  

 Sinh viên huyến khích đặt câu hỏi về những vấn đề chưa hiểu và muốn phát triển 

sâu hơn. Cách tốt nhất để nắm vững các chủ đề là nghiên cứu và giải quyết các câu 

hỏi, tình huống cung cấp ở mỗi chương, điều này rất hữu ích cho sinh viên để nắm 

được các khái niệm và kiểm tra mức độ hiểu biết của mình về các vấn đề.  

 Sinh viên phải tích cực làm bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu của giáo 

viên hướng dẫn, các bài tập là bắt buộc và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ với chất 

lượng yêu cầu.  

12. Tài liệu học tập 

12.1. Giáo trình 

TL1. Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, Nhà xuất bản Thống Kê 

(2009). 

TL2. Fundamentals of Financial Management; J. Van Horne, John M Wachowicz, 

thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

12.2. Tài liệu tham khảo:  

TK1. Contemporary Financial Management; R. Charles Moyer, Jame A. McGuigan, 

William J. Kretlow, twelfth edition; Thomson – South Western (2006).  

TK2. Fundamentals of Financial Management; Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, 

eleventh edition; Thomson - South-Western (2007). 

TK3. Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation; James M. 

Wahlen, Stephen P. Baginski, Mark T. Bradshaw, seventh edition; South-Western – 

Cengage Learning (2011). 

13. Thang điểm:  Theo thang điểm tín chỉ. 

14. Nội dung chi tiết học phần 

  CHƯƠNG 1 

  GIỚI THIỆU VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 

   

1.1.  Tổng quan về Quản trị tài chính  

 1.1.1 Các dòng dịch chuyển tài chính 

 1.1.2 Các vấn đề cơ bản về Quản trị tài chính 

 1.1.3 Tổ chức hoạt động quản trị tài chính 

 1.1.4 Quản trị tài chính và các chức năng khác trong công ty 

1.2.  Môi trường pháp lý và môi trường tài chính 

 1.2.1 Môi trường pháp lý 

 1.2.2 Môi trường tài chính 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 1, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 



Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 1&2, giáo trình Fundamentals of Financial Management; J. Van 

Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

  CHƯƠNG 2 

  GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ 

   

2.1.  Thời giá của tiền tệ và các yếu tố ảnh hưởng 

 2.1.1 Khái niệm về giá trị thời gian của tiền tệ 

 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thời gian của tiền tệ 

2.2.  Xác định giá trị thời gian của dòng tiền 

 2.2.1 Phân loại dòng tiền 

 2.2.2 Giá trị tương lai của dòng tiền 

 2.2.3 Giá trị hiện tại của dòng tiền 

 2.2.4 Ứng dụng của giá trị thời gian của tiền tệ: Kế hoạch cho vay trả góp 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 2, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 

Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 3, giáo trình Fundamentals of Financial Management; J. Van 

Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

  CHƯƠNG 3 

  PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 

   

3.1.  Các vấn đề cơ bản của phân tích tài chính 

 3.1.1 Mục tiêu và vai trò của phân tích tài chính trong doanh nghiệp 

 3.1.2 Khuôn khổ phân tích tài chính 

 3.1.3 Các phương pháp phân tích tài chính 

3.2.  Báo cáo tài chính 

 3.2.1 Bảng cân đối kế toán 

 3.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 3.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 

3.3.  Phân tích tài chính 

 3.3.1 Phân tích thông số 

 3.3.2 Phân tích xu hướng 

 3.3.3 Phân tích chỉ số và phân tích khối 

.. 3.3.4 Phân tích báo cáo nguồn và sử dụng 



   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 3, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 

Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 6&7, giáo trình Fundamentals of Financial Management; J. Van 

Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

  CHƯƠNG 4 

  HOẠCH ĐỊNH TÀI CHÍNH 

   

4.1.  Giới thiệu về hoạch định tài chính 

 4.1.1 Vai trò của hoạch định tài chính 

 4.1.2 Mục tiêu của hoạch định tài chính 

 4.1.3 Phân loại kế hoạch tài chính 

4.2.  Ngân sách hàng năm 

 4.2.1 Các loại kế hoạch hàng năm 

 4.2.2 Căn cứ lập kế hoạch 

4.3.  Lập dự toán báo cáo tài chính 

 4.3.1 Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 

 4.3.2 Dự toán bảng cân đối kế toán 

 4.3.3 Phương pháp sử dụng tỷ số và điều kiện mặc định (phương pháp diễn giải) 

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 4, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 

Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 7, giáo trình Fundamentals of Financial Management; J. Van 

Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

  CHƯƠNG 5 

  QUẢN TRỊ VỐN LUÂN CHUYỂN 

   

5.1.  Tổng quan về vốn luân chuyển và quản trị vốn luân chuyển 

 5.1.1 Vốn luân chuyển và quản trị vốn luân chuyển 

 5.1.2 Chính sách đầu tư vốn luân chuyển 

 5.1.3 Chính sách tài trợ vốn luân chuyển 

5.2.  Quản trị các yếu tố vốn luân chuyển 

 5.2.1 Quản trị tiền mặt 

 5.2.2 Chứng khoán khả nhượng 

 5.2.3 Quản trị khoản phải thu 



5.3.  Nợ ngắn hạn 

 5.3.1 Nguồn tài trợ thương lượng 

 5.3.2 Nguồn tự phát sinh 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 5, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 

Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 8, 9, 10&11, giáo trình Fundamentals of Financial Management; 

J. Van Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

  CHƯƠNG 6 

  NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ 

   

6.1.  Tổng quan về ngân sách đầu tư 

 6.1.1 Khái niệm ngân sách đầu tư 

 6.1.2 Phân loại dự án đầu tư 

6.2.  Nguyên tắc và phương pháp ước lượng dòng tiền dự án đầu tư 

 6.2.1 Dòng tiền và thu nhập kế toán 

 6.2.2 Các nguyên tắc cơ bản trong ước lượng dòng tiền 

 6.2.3 Phương pháp ước lượng dòng tiền dự án 

6.3.  Tiêu chuẩn ra quyết định lựa chọn dự án đầu tư 

 6.3.1 Giá trị hiện tại ròng (NPV) 

 6.3.2 Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) 

 6.3.3 Chỉ số sinh lợi (PI) 

 6.3.4 Thời gian hoàn vốn (PB) 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 6, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 

Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 12&13, giáo trình Fundamentals of Financial Management; J. 

Van Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

  CHƯƠNG 7 

  CẤU TRÚC VÀ CHI PHÍ VỐN 

   

7.1.  Rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính 

 7.1.1 Rủi ro kinh doanh 

 7.1.2 Rủi ro tài chính 



7.2.  Chi phí vốn 

 7.2.1 Chi phí vốn vay 

 7.2.2 Chi phí vốn chủ 

 7.2.3 Chi phí vốn bình quân 

7.3  Cấu trúc vốn trong doanh nghiệp 

 7.3.1 Các nguồn vốn và chi phí liên quan 

 7.3.2 Tác động của cấu trúc vốn đến hoạt động của doanh nghiệp. 

   

  Tài liệu học tập 

 TL1. Đọc chương 7, giáo trình Quản Trị Tài Chính; N.T. Liêm, N.T.M. Hương, 

Nhà xuất bản Thống Kê (2009). 

 TL2. Đọc chương 14, giáo trình Fundamentals of Financial Management; J. Van 

Horne, John M Wachowicz, thirteenth edition; Prentice Hall (2008). 

 

15. Đánh giá học phần 

Ma trận quan hệ chuẩn đầu ra và hình thức đánh giá 

Hình thức đánh giá 
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Bài tập cá nhân X X X X X X 

Bài tập nhóm X X X X X X 

Kiểm tra giữa kỳ X X X X   

Bài kiểm tra trắc nghiệm X X X X X X 

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở 3 điểm thành phần như sau: 

TT Tên chỉ tiêu Cách thức đánh giá Trọng số 

1 
Báo cáo nhóm + cá 

nhân 

- Bài kiểm tra cá nhân: Sinh viên sẽ có một bài 

kiểm tra nhỏ sau khi kết thúc mỗi chương học. 

Bài kiểm tra cuối chương sẽ được tổ chức vào 

bất kỳ thời điểm nào trong suốt buổi học sau 

đó. 

- Báo cáo nhóm: Mỗi nhóm có tối đa 5 thành 

viên và được yêu cầu nộp danh sách nhóm vào 

tuần thứ 2 của khóa học. Nhóm được yêu cầu 

lựa chọn phân tích báo cáo tài chính của một 

công ty trong danh sách công ty được chọn sẵn. 

Hạn nộp báo cáo nhóm được nêu rõ trong lịch 

20 % 



trình của khóa học. 

2 Kiểm tra giữa kỳ 

- Bài kiểm tra trắc nghiệm 

- Bài kiểm tra giữa kỳ bao quát nội dung các 

chương 1,2 và 3 

20 % 

3 Kiểm tra cuối kỳ 

Sinh viên thi cuối kỳ theo kỳ thi chung: 

Hình thức thi: Bài kiểm tra trắc nghiệm 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Bài kiểm tra cuối cùng bao quát nội dung của toàn 

khóa học. 

60 % 

  Tổng 100% 

 


