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Được thành lập từ năm 2014, trải qua 7 năm xây dựng và phát triển, SAPP 
Academy tự hào là học viện dẫn ầu trong lĩnh vực ào tạo nhân sự chất 
lượng cao, là ối tác chiến lược cung cấp nhân sự cho nhiều công ty lớn trong 
lĩnh vực Tài chính - Kế toán - Kiểm toán tại Việt Nam. Với triết lý Advance Your 
Career, chúng tôi hy vọng SAPP không chỉ là iểm ến học tập mà còn là một 
dấu mốc trên con ường phát triển sự nghiệp của bạn. 
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6 lý do chọn khoá học CFA Online tại SAPP

Về chương trình CFA
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TẠI SAO CHỌN
SAPP ACADEMY?

50+ GIẢNG VIÊN CHUYÊN GIA
là CFA Charterholder, quản lý cấp cao tại 
các tập oàn tài chính a quốc gia

90% HỌC VIÊN
làm việc tại Ngân hàng, tập oàn dịch vụ 
Tài chính, Chứng khoán, Quỹ ầu tư 

4000+ LƯỢT HỌC MỖI NĂM 
với 5 chương trình ào tạo quốc tế 
chuyên nghiệp

95% HỌC VIÊN
hài lòng với trải nghiệm học tập 
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6 LÝ DO NÊN LỰA CHỌN
KHOÁ HỌC CFA ONLINE
TẠI SAPP ACADEMY

You are the future of finance3

1. HỆ THỐNG ĐÀO TẠO E-LEARNING
TRỌN GÓI, TOÀN DIỆN

Video bài giảng full HD kết hợp với lớp học live trực 
tuyến cùng CFA Charterholder;

Hệ thống tích hợp nhiều tính năng cùng ngân hàng 
2000+ câu hỏi & 50+ học liệu cập nhật liên tục.

3. PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TIẾT KIỆM & LINH HOẠT

Mức học phí tối ưu với nhiều gói học tập ể lựa chọn;

Không giới hạn số lượt xem lại bài giảng trong thời gian 
ăng ký giúp bạn chủ ộng học tập mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ hỗ trợ và phản hồi giúp giải áp thắc mắc của 
học viên trong suốt quá trình học

2. TÍCH HỢP TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI VÀ HIỆN ĐẠI

Bao gồm: (1) Create Test, (2) My Results, (3) Discussion, 
(4) Note Taking giúp tối ưu trải nghiệm và hiệu quả học 
tập cho từng học viên.
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4. LỘ TRÌNH HỌC CHUYÊN BIỆT

Dựa trên bài kiểm tra, ánh giá năng lực ầu vào, 
học viên ược nhận kế hoạch học tập chuyên biệt;

Hệ thống theo dõi giúp ánh giá kết quả học tập 
xuyên suốt khoá học.

6. CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐẦU RA BẰNG VĂN BẢN

Cam kết chất lượng ầu ra bằng hợp ồng ào tạo 
ảm bảo quyền lợi cho học viên;

Miễn phí học lại 100% dành cho học viên tham gia kỳ 
CFA gần nhất.

5. HỌC TẬP VỚI 100%
GIẢNG VIÊN CFA CHARTERHOLDER

Đang ảm nhận vị trí cấp cao tại các doanh nghiệp 
hàng ầu;

Giảng viên ược tuyển chọn qua quá trình tuyển dụng 
khắt khe và ào tạo kỹ lưỡng về kỹ năng sư phạm;

Chất lượng giảng dạy ược giám sát, ảm bảo bởi 
bộ phận Quality Control.

Trọn gói Tiết kiệm Cá nhân hoá



VỀ CHƯƠNG TRÌNH CFA
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GIỚI THIỆU VỀ CFA
CFA - Chartered Financial Analyst - là chương trình học do Hiệp Hội CFA (Hiệp Hội quốc tế 
dành cho các nhà quản lý ầu tư chuyên nghiệp) cấp chứng chỉ. Trên thế giới hiện có 
190,000 thành viên của hiệp hội trên 160+ quốc gia.

Chương trình CFA ược xây dựng từ năm 1962, óng góp vào tiêu chuẩn toàn cầu cho 
chuẩn mực về ạo ức và kiến thức chuyên môn.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG VỀ CHỨNG CHỈ CFA

Dẫn 	ầu 	ường 	ua sự nghiệp

25,000+ công ty tuyển dụng 
CFA Charterholder ể áp ứng 
các tiêu chuẩn nghề nghiệp

Mạng lưới rộng khắp

180,000+ CFA Charterholder 
ược công nhận trên toàn cầu 

Chứng chỉ uy tín

70+ năm ào tạo ịnh hình 
ngành ầu tư tài chính

Cơ hội thăng tiến

31,000+ doanh nghiệp sử 
dụng chứng chỉ CFA ể ra quyết 
ịnh tuyển dụng và thăng chức

Cơ hội tăng thu nhập

50%+ mức lương chênh lệch 
sau khi sở hữu chứng chỉ CFA

Thu nhập mơ ước

3,000$ mức lương cố ịnh 
trung bình tháng của 1 chuyên 
viên CFA Level 2 tại Việt Nam 
(chưa tính lương thưởng)

Kiến thức thực tế

95% học viên CFA ồng ý rằng 
chương trình học phản ánh chính 
xác tình hình thực tế trong quá 
trình làm việc
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ĐIỀU KIỆN TRỞ THÀNH CFA CHARTERHOLDER 

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO
CỦA CHƯƠNG TRÌNH CFA

Viện CFA không yêu cầu thí sinh 
thi ầu vào nhưng ể có thể 
tham dự kì thi CFA, ứng viên cần 
sở hữu hộ chiếu quốc tế và áp 
ứng ược 1 trong 3 iều kiện sau: 

Sở hữu bằng cử nhân (hoặc tương ương)

Khoảng thời gian từ lúc dự thi CFA Level 1 
ến ngày tốt nghiệp ≤ 23 tháng

Có ít nhất 4000 giờ làm việc và/hoặc theo 
học chương trình cao học (chương trình 
học yêu cầu ít nhất 3 năm học liên tiếp)

Vượt qua 3 cấp ộ của 
chương trình CFA

Cung cấp 2-3 thư giới thiệu 
từ Charterholder

Đăng ký và trở thành 
CFA Charterholders

Tối thiểu 36 tháng kinh 
nghiệm làm việc liên quan

Bước 1 Bước 3

Bước 2 Bước 4
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA CFA

LEVEL 1 | CẤP ĐỘ KIẾN THỨC

Hệ thống hóa những kiến thức & khái 
niệm trong lĩnh vực Tài chính giúp học 
viên nắm chắc các công cụ cùng loại 
hình báo cáo của các mô hình doanh 
nghiệp. Học viên ược nắm chắc các 
công cụ và loại hình báo cáo của các 
mô hình doanh nghiệp.

Lợi thế 	ạt 	ược:
Có lợi thế lớn khi tham gia các cuộc thi 
tài chính, thực tập và du học

Công việc: Môi giới, tư vấn tài chính, 
ầu tư, các vị trí trong phòng tài chính 
doanh nghiệp

LEVEL 2 | CẤP ĐỘ KỸ NĂNG

Tập trung vào các nhóm công cụ và kỹ 
năng phân tích tài chính, xây dựng mô 
hình ịnh giá, xác ịnh các cơ hội, tính 
khả thi trong môi trường kinh doanh.

Lợi thế 	ạt 	ược:
Được miễn giảm 3/7 chứng chỉ chuyên 
môn chứng khoán

Công việc: Phân tích tài chính, phân 
tích ầu tư, M&A, thẩm ịnh giá, vị trí 
trong khối nguồn vốn,...

LEVEL 3 | CẤP ĐỘ ỨNG DỤNG

Cung cấp kiến thức mang tính chiến lược 
trong doanh nghiệp, tập trung vào các 
kỹ năng ứng dụng vào quản lý danh mục 
ầu tư và lên kế hoạch hiệu quả.

Lợi thế 	ạt 	ược:
Sở hữu chứng chỉ CFA, tiến gần hơn tới 
việc trở thành Charterholder

Công việc: Nắm giữ các vị trí quản lý 
cấp cao trong lĩnh vực tài chính (quản 
lý quỹ, quản lý tài sản, ngân hàng ầu 
tư, quỹ ầu tư)...
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PHÂN NHÓM CÁC MÔN HỌC CFA

THỜI GIAN & HÌNH THỨC THI CFA

Quantitative Methods
Economics
Financial Statement 
Analysis

Tools

Corporate Issuers
Portfolio Management

Portfolio Management
& Analysis 

Ethical and Professional 
Standards

Ethical & Professional
Standards

Equity Investments
Fixed Income
Derivatives
Alternative Investments

Assets

C
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C
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4 lần/năm: Tháng 2 - Tháng 5 - Tháng 8 - Tháng 11

4.5 giờ chia làm 2 buổi thi

100% trắc nghiệm trên máy tính

180 câu hỏi trắc nghiệm, 90 câu hỏi mỗi buổi

3 lần/năm: Tháng 5, Tháng 8, Tháng 11 - Áp dụng từ năm 2023

4 giờ 24 phút, chia làm 2 buổi thi

100% trắc nghiệm trên máy tính

88 câu hỏi trắc nghiệm, 44 câu hỏi mỗi buổi

2 lần/năm: Tháng 2, Tháng 8 - Áp dụng từ năm 2023

4 giờ 24 phút, chia làm 2 buổi thi

Tự luận kết hợp trắc nghiệm trên máy tính

8 - 11 câu hỏi tự luận (buổi 1) & 44 câu hỏi trắc nghiệm (buổi 2)
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ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI 

Hà Nội
IIG Việt Nam - Trung Yên Plaza, số 1 
Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

TP. HCM
Nhất Nghệ Education - 105 Bà 
Huyện Thanh Quan, Phường 7, Quận 
3, TP.HCM.

IG Việt Nam - Tòa nhà The Sun 
Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, 
Quận 2, TP.HCM.

ĐĂNG KÝ THI

Để 	ăng ký trở thành thí sinh chương 
trình CFA, thí sinh cần: 

Có Passport còn thời hạn ến ngày thi;

Đăng ký online trên www.cfainsti-
tute.org. Viện CFA không yêu cầu học 
viên nộp bằng cấp mà chỉ cần kê khai 
thông tin khi ăng ký online. CFA Insti-
tute có thể kiểm tra các bằng cấp mà 
học viên ã kê khai.
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LỆ PHÍ THI

Phí thay 	ổi ngày thi

Phí tài liệu

+ phí vận chuyển/cấp ộ

Đóng 1 lần duy nhất với 
lần ầu thi CFA Level 1 /lần thay ổi

Phí ghi danh     

350$ 250$

299$
Đóng sớm

trước kì thi 6 tháng trước kỳ thi 3 tháng

Đóng tiêu chuẩn Chỉ mất phí ối với bản cứng
Phí thi (mỗi cấp 	ộ)*

900$ 1200$

* Đã bao gồm chi phí tài liệu bản mềm: curriculum, practice & mock exam. 
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LEARNING PATH (LỘ TRÌNH HỌC TẬP HỌC VIÊN CFA TẠI SAPP)

Nhận Study Plan & 
Tài liệu cải thiện theo 

trình �ộ �ộc quyền 
tại phòng �ào tạo

Kiểm tra, 	ánh 
giá năng lực 

	ầu vào

Xác �ịnh kỳ thi
mục tiêu

Chia �ầu việc, lập và 
hoàn thành kế hoạch 

cải thiện hàng ngày 
trên hệ thống LMS

Tham gia �ào tạo & mở rộng kiến 
thức thông qua video bài giảng full 

HD kết hợp với lớp học live trực 
tuyến cùng CFA Charterholder.

Kiểm tra �ánh giá kiến thức 
ngay sau mỗi bài giảng và 

môn học
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LEARNING PATH (LỘ TRÌNH HỌC TẬP HỌC VIÊN CFA TẠI SAPP)

Học trực tuyến 
trên hệ thống 

E-Learning 
ưu việt

Sẵn sàng 
tham dự kì thi

Theo dõi, tra cứu 
tiến �ộ, kết quả 

học tập và chứng 
chỉ hoàn thành 

khoá học

Tổng ôn tập toàn 
bộ kiến thức 10 môn 

học và chữa các 
dạng �ề chi tiết
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 Kiểm tra năng lực

Beginner
(12 tuần)

Elememtary
(8 tuần)

Intermediate
(6 tuần)

Upper–Intermediate
(2 tuần)

Nhận Study Plan & Tài liệu cải thiện theo trình 
ộ ộc quyền tại phòng ào tạo:

Từ iển chuyên dụng
Video xây dựng kiến thức nền
Pre CFA bản Tiếng Việt
Platform tổng hợp kiến thức nền online
Slide tóm tắt kiến thức trọng tâm

Tiếng anh kém 
- nền tảng kiến 

thức kém

Tiếng anh cơ bản 
- nền tảng kiến 

thức kém

Tiếng anh kém 
- nền tảng kiến 

cơ bản

Tiếng anh tốt 
- nền tảng 

kiến thức tốt

03 tuần củng 
cố lại tiếng anh 
chuyên ngành

Step 1

01 tuần củng cố 
tiếng anh cơ bản

Step 1

Step 2Step 2

04 tuần
CFA Foundation

03 tuần
CFA Foundation

03 tuần
CFA Foundation

Step 2

01 tuần ọc hiểu 
khái niệm cơ bản

Step 2

03 tuần Hướng dẫn 
ọc hiểu giáo trình

Step 3

02 tuần Pre- CFA

Step 3

02 tuần ọc 
hiểu giáo trình

Step 3

Step 1

03 tuần củng 
cố lại tiếng anh 
chuyên ngành

Step 1

03 tuần củng 
cố lại tiếng anh 
chuyên ngành
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Nâng cấp kiến thức

Thực chiến

Giảng viên
Ôn tập và chữa ề 
cùng giảng viên CFA 
Charterholder với lớp 
học live trực tuyến

Học nhóm
Kết nối với cộng 
ồng học viên CFA 
ể cùng thảo luận 
các chủ ề học tập

Chuyên gia
Thảo luận và hỏi áp 
cùng ội ngũ cố vấn 
chuyên môn

Tự học
Kho nội dung a 
phương tiện, phong 
phú: slide, giáo trình, 
ngân hàng ề thi, 
câu hỏi, quiz...

Giảng viên CFA Charterholder
Tham gia học và mở rộng kiến thức cùng ội 
ngũ giảng viên CFA Charterholder, quản lý 
cấp cao tại các tập oàn Tài chính, Đầu tư

Video bài giảng số hoá
Nội dung ược thiết kế trực quan, có ví dụ 
minh hoạ sát thực tế. Tích hợp quiz, câu hỏi 
ngay sau mỗi bài giảng

Kiểm tra năng lực
Đánh giá kết quả học tập thông qua các bài 
Quiz ngắn

Tài liệu 	ộc quyền
Ngân hàng 2000+ câu hỏi cùng 50+ học liệu 
phong phú, cập nhật và sát thực tế

Syllabus chuẩn hóa
Syllabus chuẩn hóa, cập nhật kiến thức kỳ thi 
mới nhất bởi các chuyên gia

Test 	ịnh kỳ
Hệ thống tạo làm bài thi mô phỏng sát theo 
kỳ thi CFA thực, nhận kết quả và diễn giải chi 
tiết ngay sau khi làm bài



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
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TRẦN TRỌNG KIÊN, CFA
Giảng viên phụ trách môn Corporate 
Finance, Derivatives

Phó phòng nghiên cứu phát triển tại Sở giao dịch 
chứng khoán Hà Nội

Thạc sĩ tài chính (Msc) tại trường Đại học quốc gia 
Dong Hwa Đài Loan

NGÔ THIỆN HƯNG, CFA
Giảng viên phụ trách môn Equity, Deriva-
tives, Portfolio Management

Chuyên viên quản lý ầu tư và nguồn vốn tại Phòng 
Nguồn vốn – Ban Đầu tư Tài chính – Tập oàn Viettel;

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Trung tâm Pháp 
Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) năm 2021.



ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
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NGÔ MINH HOÀNG, CFA
Giảng viên phụ trách môn Quantitative Methods, Eco-
nomics, Fixed Income

Trưởng nhóm Giao dịch Trái phiếu tại TP Bank

8 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, 
chứng khoán: Tiên Phong Bank, Công ty Chứng 
khoán BSC

Cử nhân chuyên ngành Kinh tế quốc tế tại trường 
Đại Học Ngoại thương, giải 3 cuộc thi khởi nghiệp do 
VCCI tổ chức năm 2010

BÙI DOÃN TRUNG, CFA
Giảng viên phụ trách môn Equity, Quantitative, Fixed 
Income, Portfolio Management

Chuyên viên cao cấp quản trị rủi ro bảng cân ối tại 
VP Bank

Đạt top 10% iểm cao nhất thế giới CFA level 1, 2.



Tài liệu trong khoá học

BASIC STANDARD ELITE

KHÁM PHÁ HỆ THỐNG
ĐÀO TẠO CFA ONLINE TẠI SAPP
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Tài liệu 	ầu vào

Kế hoạch học tập theo trình ộ

6 thángThời gian truy cập 24 tháng 36 tháng

Video bài giảng

Video bài giảng full HD

Video CFA Foundation

Tài liệu bản in: Slide + Schweser Note

Video Revision: tổng hợp nội dung kiến thức
cho từng môn học

Thư viện tài liệu: Pre - CFA, từ iển chuyên 
dụng, bài tập luyện CFA Foudation, play-
list tự học tiếng anh chuyên ngành,....

Tài liệu tham khảo bản mềm: Curriculum, 
Schweser’s question bank, Curriculum 
End-of-chapter excercises, knowledge 
base tổng hợp kiến thức trọng tâm và các 
bài tập iển hình

Ebook tổng hợp công thức và các dạng 
bài tập cơ bản
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Học trực tuyến

Tính năng bổ sung

BASIC STANDARD ELITE

6 thángThời gian truy cập 24 tháng 36 tháng

Mock exam

04 bài mock exam/ Level

01 bài kiểm tra cuối kỳ/môn

15h live cùng giảng viên và tutor củng cố 
lại kiến thức và giải áp các thắc mắc, câu 
hỏi thường gặp

Tạo note riêng, phân loại dễ dàng xem lại 
nhanh chóng (ồ thị, công thức, khái 
niệm,...)

Creat Test: Tạo bài kiểm tra cá nhân dựa 
theo nhu cầu học tập

Discussion: Bình luận và ặt câu hỏi ngay 
dưới video khóa học
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HỌC VIÊN SỬ DỤNG MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN DƯỚI ĐÂY ĐỂ THỰC 
HIỆN THANH TOÁN HỌC PHÍ KHÓA HỌC:

Thanh toán trực tiếp tại các văn phòng 	ại diện của SAPP Academy 
Văn phòng Hà Nội: Tầng 8, Toà nhà Đức Đại, số 54 Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, 
Hà Nội;

Văn phòng Hồ Chí Minh: Lầu 1, số 2A Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh.

Thanh toán trực tuyến qua website
Học viên lựa chọn hình thức thanh toán này tại phần thông tin thanh toán khi ặt mua khóa 
học trên website, tiến hành thanh toán theo hướng dẫn của ngân hàng quản trị ể thanh 
toán khóa học ặt mua.

Thanh toán chuyển khoản qua 1 trong các ngân hàng tại SAPP
Học viên chuyển khoản với nội dung: Họ tên_Đăng ký khóa học CFA;

Để xác nhận học phí, ngay sau khi học viên chuyển tiền xin vui lòng gửi lại màn hình 
chuyển khoản thành công hoặc biên lai ghi nhận từ ngân hàng ể SAPP làm căn cứ xác 
nhận với phòng Kế toán và hoàn tất thủ tục hợp ồng.

STK: 108872741601 
Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Thành
Chi nhánh: PGD Tạ Quang Bửu

Chủ tài khoản: Nguyễn Đức Thành
Chi nhánh: Hoàng Mai

STK: 1018784158 



SAPP ACADEMY
SAPP Academy - Học viện ào tạo ACCA, CFA lớn nhất Việt Nam là ơn dẫn ầu trong lĩnh 
vực ào tạo kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế chất lượng cao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí 
Minh. 

Với 50+ giảng viên sở hữu các bằng cấp quốc tế CFA, ACCA, CPA,... và kinh nghiệm làm việc 
tại các công ty, tập oàn lớn như KPMG, PwC, Deloitte, EY, Vingroup, VNDirect, BIDV, Ủy ban 
chứng khoán Nhà nước..., cùng với 4000+ lượt học mỗi năm, SAPP Academy tự hào khi 90% 
học viên ã và ang làm việc tại BIG4 kiểm toán, BIG 4 ngân hàng, các tập oàn tài chính, 
chứng khoán, quỹ ầu tư hàng ầu Việt Nam.

Tại Hà Nội:

Cơ sở 1: Tầng 8, tòa nhà Đức Đại, 54 
Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, 
TP. Hà Nội.

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Cơ sở 2: Lầu 1, 2A Lương Hữu Khánh, 
phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. 
Hồ Chí Minh.

0889 66 22 76

facebook.com/sapp.cfaonline

support@sapp.edu.vn

cfaonline.edu.vn


