
Welcom message
Please write your great title is here

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I 

will give you a complete account of the system, some advantage from it?



Các sản phẩm chính

Bảo lãnh UPAS L/C
Vay đảm bảo bằng 

hợp đồng đầu ra

Thấu chi tín chấp Bao thanh toán CĐT Bao thanh toán nhà thầu
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HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ LÀ GÌ ?

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

HTTT 

Bán hàng

HTTT 

Nhân sự

Cung cấp thông tin 

cho việc xác định đối 

tượng khách hang 

cho sản phẩm, cách 

phát triển sản phẩm, 

khuyến mãi, bán 

hang, duy trì và phát 

triển quan hệ với 

khách hàng

Cung cấp các thông 

tin nhằm giải quyết 

mọi vấn đề liên quan 

đến con số, vị trí cũng 

như quyền lợi và 

trách nhiệm của toàn 

bộ nhân viên trong 

DN

HTTT 

Tài chính

Tài chính cung cấp 

thông tin tới lĩnh vực 

tài chính diễn ra trong 

DN như các thông tin 

về tình hình thanh 

toán, thị trường 

chứng khoán… thông 

thường được lấy từ 

HTTT bên ngoài

Cung cấp báo cáo 

cho các đối tượng sử 

dụng bên trong và 

bên ngoài DN, hỗ trợ 

thực hiện và quản lý 

các hoạt động phát 

sinh hàng ngày, giúp 

các nhà quản trị trong 

việc ra quyết định 

kinh tế, hoạch định và 

kiểm soát và từ đó có 

thể thiết lập hệ thống 

kiểm soát nội bộ. 

HTTT kế toán được 

chia thành 2 hệ thống 

con:

Quản lý sản xuất 

cung cấp thông tin về 

việc quản lý dây 

chuyền sản xuất như 

mua sắm vật tư, 

nguyên liệu, lưu kho, 

sản xuất, phân phối…

HTTT 

Kế toán

HTTT 

Sản xuất

• HTTT KTTC

• HTTT KTQT
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Mạng lưới 

VPBank

226
Chi nhánh

Trung tâm SME

84

Gần 650
ATM & CDM

6.1 triệu

Khách hàng 

được phục vụ
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