LUYỆN THI CHỨNG CHỈ

QUẢN TRỊ RỦI RO
& KIỂM SOÁT NỘI BỘ CICS®

VIỆN FMIT® – ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO TOÀN CẦU CỦA ICI® TẠI VIỆT NAM

GIỚI THIỆU VIỆN FMIT®
FMIT
Trực thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN QUỐC TẾ FMIT®
Thành lập từ năm 2005
Đối tác đào tạo của hơn 5.000 Doanh nghiệp, bao gồm các tập đoàn lớn, công ty
đa quốc gia và các doanh nghiệp SMEs khác.
Hơn 20.000 học viên đã tin tưởng chọn FMIT®

GIẢI THƯỞNG
Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN năm 2012
Thương hiệu uy tín năm 2014
Doanh nghiệp nổi tiếng trong hội nhập kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương
năm 2015
Doanh nghiệp xuất sắc năm 2016
Nhà cung cấp chất lượng năm 2018

GIÁ TRỊ FMIT® THEO ĐUỔI
Chất lượng đào tạo theo các chuẩn mực toàn cầu
Tối thiểu hóa số giờ đào tạo nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp
Tối đa lượng kiến thức và giá trị của khóa đào tạo
Truyền đạt kiến thức có thể áp dụng ngay lập tức cho doanh nghiệp

VÌ SAO CHỌN FMIT®?
Đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, không dựa vào kinh nghiệm của cá nhân
Chương trình nằm trong hệ thống bản quyền của đối tác quốc tế, tuân theo chuẩn
mực đào tạo của đối tác
Sử dụng những quy trình, công cụ thực tế để phân tích hệ thống hiện tại, giải
quyết các vấn đề tồn tại của doanh nghiệp
Chứng chỉ thuộc hệ thống giá trị của đối tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu

ĐÀO TẠO THEO CHUẨN QUỐC TẾ
Từ khi thành lập vào năm 2005, FMIT® đã tập trung vào sứ mệnh nghiên cứu, tìm hiểu, và chuyển
giao các chuẩn mực quản trị toàn cầu, các chứng chỉ được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới đến
các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam. Hơn 15 năm qua FMIT® không ngừng nỗ lực hợp tác quốc tế,
chuyển giao các khung chương trình đào tạo về quản lý đã và đang được áp dụng rộng rãi trên toàn
cầu, bao gồm:

Quản trị chiến lược và Kiến trúc hệ thống quản trị
Quản trị rủi ro & Kiểm soát nội bộ theo chuẩn quốc tế COSO®
Quản lý dự án theo chuẩn quốc tế PMI®
Quản lý chuỗi cung ứng theo chuẩn quốc tế SCOR®
Kiểm toán nội bộ theo chuẩn quốc tế IIA®
Kế toán quản trị theo thông lệ quốc tế
Giám đốc kiểm toán nội bộ – CAE Master®
Giám đốc điều hành – CEO Master®
Luyện thi chứng chỉ quốc tế: CIA®, CICS®, PMP®, CSCP®

ĐỐI TÁC VIỆN FMIT
Học Viện Đổi Mới Toàn Cầu – GInI® (Global Innovation Institute), Hoa Kỳ
Học Viện Quản Lý Dự Án – PMI® (Project Management Institute), Hoa Kỳ.
Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ – ICI® (Internal Control Institute), Hoa Kỳ.
Học Viện Kiểm Toán Nội Bộ – IIA® (The Institute of Internal Auditors), Hoa Kỳ.

GIỚI THIỆU CHUẨN COSO® VÀ HỌC VIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ ICI®
COSO® là một chuẩn mực của thế giới trong lĩnh vực Kiểm Soát Nội Bộ được ban hành lần đầu
vào năm 1992 tại Hoa Kỳ. COSO® đóng vai trò như một bước khởi đầu làm nền tảng cho các
doanh nghiệp khi xây dựng hệ thống Kiểm Soát Nội Bộ.
Học Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® (Internal Control Institute), có trụ sở chính đặt tại Orlando, Florida, Hoa Kỳ, là tổ chức hàng đầu thế giới về đào tạo và tư vấn Kiểm Soát Nội Bộ chuyên nghiệp.
Trên nền tảng của chuẩn mực Kiểm Soát Nội Bộ được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu – COSO®,
ICI® đã phát triển chi tiết các công cụ, phương pháp để xây dựng hệ thống Kiểm Soát Nội Bộ.
Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI® cung cấp các phương pháp kiểm soát nội bộ, hướng dẫn thực
hiện và quy trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trên thế giới, bao gồm:
Phương pháp đánh giá mức độ kiểm soát nội bộ của Ban điều hành, đội ngũ kiểm toán nội
bộ và ban giám đốc
Phương pháp đánh giá mức độ hiệu quả của cả hệ thống kiểm soát nội bộ triển khai trong
tổ chức
Phương pháp triển khai kiểm soát nội bộ dựa vào công cụ kiểm soát rủi ro
Chia sẻ các thực tế tốt nhất về kiểm soát nội bộ và quản trị tổ chức
Chứng chỉ kiểm soát nội bộ CICS® được công nhận rộng rãi trên thế giới

VIỆN FMIT® - ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN CỦA ICI® TẠI VIỆT NAM
ICI® có mạng lưới đối tác đào tạo toàn cầu trên thế giới (Châu Âu, Brazil, Trung Quốc, Malaysia,
Trung Đông, Nigeria, Romania…). Tại Việt Nam, Viện FMIT® là đối tác đào tạo duy nhất và độc
quyền chương trình Kiểm Soát Nội Bộ của ICI®. Viện FMIT® là nơi đào tạo và tổ chức kỳ thi
chứng chỉ Kiểm Soát Nội Bộ chuyên nghiệp CICS® dành cho tất cả các nhà quản lý.

GIỚI THIỆU LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ - QUẢN LÝ RỦI RO
& KIỂM SOÁT NỘI BỘ CICS®
Chứng chỉ quốc tế kiểm soát nội bộ CICS® (Certified Internal Control Specialist) công nhận năng
lực của những cá nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống kiểm soát nội bộ. Chứng chỉ được cấp
bởi Viện kiểm soát nội bộ ICI®, Florida, Hoa Kỳ. Viện FMIT® là đối tác duy nhất và là đại diện
chính thức của ICI® tại Việt Nam.
Để đạt được chứng chỉ quốc tế này, học viên sẽ tham gia các khóa học liên quan tại Viện FMIT®,
am hiểu chuẩn mực CBOK® và tham dự kỳ thi chứng chỉ quốc tế tổ chức tại FMIT®.

Ứng viên tham gia kỳ thi CICS đáp ứng điều kiện sau:
Có bằng Đại học và ít nhất 3 năm kinh nghiệm là công tác quản lý/ kiểm soát nội bộ
Hoặc có bằng Thạc sĩ và 2 năm kinh nghiệm, hoặc Tiến sĩ với 1 năm kinh nghiệm
Hoặc 5 năm kinh nghiệm nếu có trình độ dưới Đại học
Lệ phí thi: 300 USD

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ KIỂM SOÁT NỘI BỘ CICS®
Nhằm nâng cao năng lực và công nhận kiến thức chuẩn quốc tế về xây dựng hệ thống kiểm
soát nội bộ theo chuẩn COSO® cho các ứng viên tại Việt Nam, Viện FMIT® phối hợp với
Viện Kiểm Soát Nội Bộ ICI, Hoa Kỳ tổ chức kỳ thi chứng chỉ quốc tế kiểm soát nội bộ
CICS®
Chứng chỉ quốc tế kiểm soát nội bộ CICS® công nhận năng lực của những cá nhân đạt tiêu
chuẩn quốc tế trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ. Chứng chỉ được cấp bởi Viện Kiểm Soát Nội
Bộ ICI®, Hoa Kỳ.
Chứng chỉ quốc tế về kiểm soát nội bộ đánh giá sự am hiểu các chuẩn mực kiểm soát nội
bộ được đề cập trong sách CBOK®, kinh nghiệm và khả năng vận dụng vào thực tế, và mức
độ tuân thủ các quy tắc đạo đức trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Học viên
trả lời đúng 75% số câu hỏi trong bài thi được xem là đạt yêu cầu để sở hữu chứng chỉ kiểm
soát nội bộ quốc tế CICS®
GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ:

Đối với doanh nghiệp
Nâng cao sự tin tưởng của khách hàng
Duy trì và cải tiến quy trình nhằm đạt được hiệu quả tối ưu thông qua hệ thống kiểm soát
nội bộ
Đánh giá được đội ngũ nhân sự thông qua việc đạt các chứng chỉ quốc tế
Duy trì năng lực của tổ chức thông qua việc duy trì các chứng chỉ kiểm soát nội bộ

Đối với cá nhân
Chứng minh được năng lực của bản thân về lĩnh vực kiểm soát nội bộ
Đạt được mức độ hiểu biết và được công nhận trong cộng đồng kiểm soát nội bộ quốc tế
Cơ hội việc làm và cải thiện thu nhập
Đóng góp vào việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ mang lại giá trị thiết thực cho tổ chức
Viện FMIT® là đối tác duy nhất và là đại diện chính thức của ICI® tại Việt Nam tổ chức kỳ thi
CICS®. Để đạt được chứng chỉ quốc tế này, học viên cần tham gia các khóa học liên quan tại Viện
FMIT® để am hiểu chuẩn mực trong sách CBOK® và đăng ký tham gia kì thi chứng chỉ quốc tế
CICS® được tổ chức tại FMIT®.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT
Định nghĩa kiểm soát nội bộ
Chu trình PDCA

Chuyên đề 1:
Nguyên tắc, thuật ngữ
và khái niệm về
Kiểm soát nội bộ

Quy trình làm việc kinh doanh
Từ vựng về Kiểm soát
Ba mức độ kiểm soát
Kiểm soát kế toán nội bộ
Hệ thống phân cấp kiểm soát nội bộ
Trách nhiệm kiểm soát
Các trách nhiệm và khái niệm kiểm soát môi trường.
Thiết lập môi trường kiểm soát
Trách nhiệm kiểm soát giám sát

Chuyên đề 2:
Môi trường kiểm soát
nội bộ

Các thuộc tính của một môi trường kiểm soát
Môi trường kiểm soát bảo mật máy tính
Chính sách của tổ chức về bảo mật máy tính
Các vai trò và trách nhiệm bảo mật máy tính
Bước đầu hành động để tạo nhiệt huyết cho cá nhân đối
với bảo mật
Các lĩnh vực quản lý rủi ro
Các hoạt động kiểm soát COSO cho các hệ thống
kinh doanh
Cách các nhà thiết kế hệ thống giải quyết các rủi ro
trong các hệ thống ứng dụng kinh doanh
Nguyên nhân và kết quả của rủi ro

Chuyên đề 3:
Quản lý rủi ro

Tiếp xúc tổng quát liên quan đến hệ thống kinh doanh
Quy trình quản lý rủi ro
Mục tiêu kiểm soát môi trường
Hệ thống (ứng dụng) và mục tiêu kiểm soát xử lý giao dịch
Xác định các chu kỳ của hệ thống kinh doanh
Cách kiểm soát có thể giảm thiểu rủi ro
Xây dựng kế hoạch quản lý rủi ro

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT
Các khái niệm về chương trình đánh giá ứng dụng
Các tiêu chuẩn kiểm toán

Chuyên đề 4:
Đánh giá kiểm soát
ứng dụng

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp của COSO
Khung kiểm soát nội bộ của COSO
Các luật và quy định - bao gồm cả đạo luật Sarbanes-Oxley
Kết hợp các tiêu chuẩn, khuôn khổ và pháp luật có thể áp
dụng vào các chương trình đánh giá ứng dụng
Khung chương trình đánh giá để đánh giá kiểm soát
ửng dụng
Đánh giá và kiểm tra các kiểm soát ứng dụng
Tổng quan về năm chu kỳ kinh doanh
Từ vựng kiểm soát hệ thống kinh doanh
Mục tiêu kiểm soát hệ thống

Chuyên đề 5:
Đánh giá Kiểm soát hệ
thống kinh doanh

Mục tiêu kiểm soát xử lý giao dịch
Các ứng dụng đơn so với các chu trình ứng dụng
Tiêu chuẩn so với tuân thủ và thực thi
Các loại kiểm soát hệ thống và xử lý giao dịch
Xác định mục tiêu kiểm soát hệ thống
Phân đoạn xử lý giao dịch của các hoạt động kiểm soát
Xác định vị trí nên đặt các kiểm soát hệ thống kinh doanh.
Lựa chọn các kiểm soát xử lý giao dịch riêng lẻ
Quy trình lựa chọn kiểm soát
Ma trận tài liệu kiểm soát ứng dụng
Tính toán hiệu quả chi phí của các biện pháp kiểm soát
Vai trò của quản lý

Chuyên đề 6:
Đánh giá rủi ro

Tổn thất do ngẫu nhiên và cố ý
Quy trình phân tích rủi ro
Xác định Rủi ro / Lỗ hổng / Đe doạ
Đo lường tầm quan trọng của rủi ro

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT
Tác động của Sarbanes-Oxley đối với việc kiểm soát
môi trường của một tổ chức
Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong việc đánh giá các
Kiểm soát môi trường và mục tiêu ý định của Sarbanes
- Oxley
Các mục tiêu ý định của Đạo luật Sarbanes-Oxley để
cải thiện sự tin cậy của công chúng và thực tiễn kế
toán, báo cáo của doanh nghiệp

Chuyên đề 7:
Đo lường và báo cáo
kiểm soát nội bộ

Đánh giá hiệu quả của các biện pháp kiểm soát môi
trường
Tóm tắt kết quả của đánh giá tuân thủ ý định của
Sarbanes - Oxley
Tổng quan về đạo luật Dodd-Frank
Điều chỉnh Thẻ tín dụng, Khoản vay và Thế chấp
Giám sát Phố Wall
Thực thi quy tắc Volcker
Điều chỉnh các phái sinh rủi ro
Giám sát giao dịch quỹ phòng hộ
Giám sát các cơ quan xếp hạng tín dụng
Tăng cường giám sát các công ty bảo hiểm
Cải cách Cục Dự trữ Liên bang
Định nghĩa quản trị doanh nghiệp
Giá trị nhận được từ Quản trị Doanh nghiệp
Ba mô hình quản trị doanh nghiệp được chấp nhận
rộng rãi

Chuyên đề 8:
Quản trị

Chính sách, nguyên tắc và mục tiêu của quản trị
doanh nghiệp
Các nguyên tắc Kiểm soát COSO được lựa chọn và
điểm trọng tâm cho Ban Giám đốc và Quản lý cấp cao
Các giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và các khái niệm
về quản trị doanh nghiệp nên dựa trên
Cần có sự lãnh đạo của quản lý điều hành để quản trị
doanh nghiệp hiệu quả

CHUYÊN ĐỀ

NỘI DUNG CHI TIẾT
Các mục tiêu truyền thông về quản trị doanh nghiệp

Chuyên đề 8:
Quản trị

Thực hiện phương pháp tiếp cận quản trị sử dụng
phương pháp hay nhất
Giám sát việc tuân thủ các chính sách và thủ tục quản
trị doanh nghiệp.
Phân tích và thực thi quản trị
Thực hiện hành động đối với sự khác biệt so với các
tiêu chuẩn và hướng dẫn quản trị

Thông tin chi tiết về kỳ thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
Thí sinh tham gia kỳ thi CICS cần có 1 trong các điều kiện sau:
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế trong Kiểm soát Nội bộ và bằng đại học/ cao đẳng được công
nhận
Thạc sĩ Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp hoặc tương đương từ trường đại học
được công nhận và hai năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong kiểm soát nội bộ
Tiến sĩ và 1 năm kinh nghiệm hoặc
Năm năm kinh nghiệm làm việc kiểm soát nội bộ nếu không có bằng đại học được công nhận.
II. THÔNG TIN KỲ THI:
Cấu trúc bài thi: bài thi gồm 90 câu với thời gian làm bài 120 phút
Hình thức thi: trắc nghiệm
Ngôn ngữ: Anh
Lệ phí thi: 300 USD
Cách thức đăng ký: đăng ký trực tiếp tại viện FMIT®
Địa điểm thi: Trụ sở Viện FMIT - 126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, Tp.HCM
Thời gian thi: theo lịch đăng ký của học viên (Thứ 2 – Thứ 6: 8h30 –15h)
III. KẾT QUẢ:
Thông báo đến email người tham dự sau khi thi 01 tháng

Để được hỗ trợ thêm thông tin về khóa học, Quý vị vui lòng liên hệ Ban tư vấn Viện FMIT®.
Trân trọng,

BAN TƯ VẤN VIỆN FMIT
Trụ sở chính: tầng 5, số 126 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM
VP đại diện tại Hà Nội: tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (028) 3930 1724 – Fax: (028) 3930 1725
Hotline: 0708 25 99 25 (HCM) – 093 848 6939 (HN)
Email: info@fmit.vn – Website: www.fmit.vn

