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 Khoa Kế toán - Tài chính tổ chức Hội thảo về Thông tin Kế toán, Tài chính cho
việc ra quyết định
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 18/12/11-10:43:40

Các vấn đề về thông tin kế toán, tài chính cho việc ra quyết định của nhà quản lý trong và ngoài
doanh nghiệp đã được thảo luận tại Hội thảo

Chiều ngày 16 tháng 12 năm 2011, tại phòng Hội thảo A - Thư viện, Khoa Kế toán - Tài chính đã tổ

chức Hội thảo về Thông tin Kế toán, Tài chính cho việc ra quyết định. Hội thảo được tổ chức nhằm trao

đổi học thuật giữa cán bộ giảng dạy trong Khoa về các vấn đề liên quan đến thông tin kế toán, tài chính

hữu ích cho việc ra quyết định của nhà quản lý trong và ngoài doanh nghiệp.

Với 7 báo cáo, tập trung vào 2 chủ đề chính: thông tin Kế toán cho việc ra quyết định; thông tin tài

chính cho việc ra quyết định, các tác giả cùng đại biểu tham dự đã thảo luận và làm rõ vai trò của thông

tin tài chính, sự cần thiết phải thiết lập một quy trình sử dụng thông tin tài chính, việc sử dụng thông tin tài

chính trong quá trình ra quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. Các báo cáo cũng đã làm rõ: thông tin

tài chính được sử dụng trong việc ra quyết định phải được cung cấp từ hệ thống thông tin kế toán và từ

báo cáo tài chính mà phản ánh trung thực, khách quan bức tranh tài chính của doanh nghiệp - báo cáo đã

được kiểm toán.
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Các tin khác

  Kỷ niệm 65 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2011)

  Công đoàn Trường Đại học Nha Trang với việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp
pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của cán bộ viên chức, người lao động
Nhà trường

  Khoa Nuôi trồng Thủy sản tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật sản xuất giống
nhân tạo tôm he chân trắng”

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác giáo dục và việc nâng cao chất lượng
giáo dục đào tạo ở Trường Đại học Nha Trang giai đoạn hiện nay

  Hội thảo Viết dự án khoa học quốc tế tại Tam Đảo - cơ hội phát triển mạng
lưới các nhà khoa học trẻ
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  Đoàn Khoa Kỹ thuật Giao thông vô địch giải bóng đá mini nam dành cho
HSSV Nhà trường

  Đoàn công tác Trường Đại học Nha Trang thăm và làm việc với một số
trường Đại học NaUy
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