THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Hội thảo chủ đề “Hệ thống Báo cáo Sai phạm và Bộ Quy tắc Quản trị
Công ty Vương Quốc Anh hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam thế nào”
Việt Nam, ngày 04 & 5 tháng 10 năm 2018 – Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ
Wales (ICAEW) phối hợp với Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) và
Đại sứ quán Anh tổ chức buổi hội thảo với nội dung “Hệ thống báo cáo sai phạm
(Whistleblowing) và Bộ quy tắc quản trị công ty Vương quốc Anh hỗ trợ cho
doanh nghiệp Việt Nam như thế nào” tại TP.HCM (4/10) và Hà Nội (5/10). Hội thảo
được hỗ trợ tổ chức bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán
Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia hàng
đầu trong lĩnh vực quản trị công ty của Anh và trong nước đã có những bài trình bày,
thảo luận cung cấp thông tin hữu ích về hai chủ đề đang được các doanh nghiệp
Việt Nam quan tâm.

Hội thảo được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh (4/10) và Hà Nội (5/10) đã thu hút sự
quan tâm tham dự của rất nhiều doanh nghiệp trong nước, lãnh đạo Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Mark Billington, Giám đốc khu vực Đông Nam Á,
ICAEW nói: ”Việt Nam được xếp vào nhóm ba nền kinh tế phát triển nhanh nhất
trong khu vực và tiếp tục là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài. Để các doanh
nghiệp Việt Nam tăng khả năng cạnh tranh, tạo được niềm tin với nhà đầu tư thì một
Hệ thống báo cáo sai phạm và quản trị công ty tốt đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Hai yếu tố này đồng thời sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết tranh chấp hiệu quả
trong nội bộ, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần
thúc đẩy sự phát triển bền vững của cả nền kinh tế. Đó là lí do ICAEW hợp tác với
VIOD và Đại sứ quán Anh tổ chức hội thảo này nhằm chia sẻ những kiến thức hữu ích
cần thiết cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.”
Bộ quy tắc Quản trị Công ty ở Anh đã được cả thế giới công nhận và là cơ chế khung
được các nhà đầu tư tin tưởng khi quyết định bỏ vốn vào đầu tư. Mới đây, Bộ Quy
tắc Quản trị Công ty của Anh đã được ban hành vào tháng 7/2018 với nhiều thay đổi
đáng kể nhằm giúp nước Anh luôn phát triển với thời đại. Bộ Quy tắc này đề cập đến
các vấn đề kinh tế, xã hội và sẽ góp phần định hướng cho thành công lâu dài của các
doanh nghiệp Anh.

Bà Elizabeth Richards, Giám đốc chuyên môn về Quản trị Doanh nghiệp của ICAEW

“Bộ Quy tắc Quản trị Công ty của Anh mới ban hành, đặt mối quan hệ giữa các công
ty, cổ đông và các bên liên quan ở vị trí trung tâm của sự tăng trưởng bền vững lâu
dài trong nền kinh tế Anh. Bộ Quy tắc này chú trọng vào việc các doanh nghiệp xây
dựng niềm tin bằng cách tạo nên mối quan hệ mạnh mẽ với các bên liên quan chính.
Bộ Quy tắc mới này nhấn mạnh rằng tin cậy là điều tối quan trọng trong việc thúc
đẩy tính minh bạch và toàn vẹn trong kinh doanh cho xã hội nói chung”, bà Elizabeth
Richards, Giám đốc chuyên môn về Quản trị Doanh nghiệp của ICAEW chia sẻ về Bộ
Quy tắc Quản trị Công ty 2018 tại hội thảo sáng nay.
Là một trong hai chủ đề chính của buổi hội thảo sáng nay, bài trình bày “Hệ thống
Báo cáo sai phạm hỗ trợ các doanh nghiệp tại Anh như thế nào” của bà Elizabeth đã
được các doanh nghiệp trong nước rất quan tâm. Hệ thống báo cáo sai phạm được
đánh giá là nhân tố thành công quan trọng giúp các doanh nghiệp phòng ngừa và
phát hiện gian lận, đặc biệt trong các công ty tài chính. Hệ thống này không chỉ giúp
phát hiện sai phạm trong tổ chức mà còn được sử dụng làm công cụ quản trị công
ty, từ đó ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận, góp phần bảo vệ danh tiếng và sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Theo bà Elizabeth, để hệ thống cung cấp thông tin nội bộ hoạt động hiệu quả, các
doanh nghiệp cần phải có cơ chế tốt với người tố cáo. “Trước hết, các doanh nghiệp
cần chú trọng giữ bí mật cho người cung cấp thông tin, bởi trong nhiều trường hợp,
việc cung cấp thông tin đồng nghĩa với sự nguy hiểm sẽ đến với họ. Hiện tại ở Anh,
các doanh nghiệp đã từ chối những ưu đãi tài chính dành cho những người tố cáo,
thay vào đó là hỗ trợ họ tìm việc làm mới.
Ở một số lĩnh vực như hàng không và rửa tiền, tố cáo trở thành một yêu cầu bắt
buộc và những nhân viên thường có nhiệm vụ báo cáo lẫn nhau. Tại nhiều doanh
nghiệp, nhiệm vụ báo cáo nội bộ được ghi vào hợp đồng lao động ký kết với nhân
viên”, bà Elizabeth chia sẻ.

Ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc điều hành VIOD
Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Viết Thịnh, Giám đốc điều hành VIOD, đơn vị đồng tổ
chức đã có bài trình bày về “Hệ thống báo cáo sai phạm tại các doanh nghiệp Việt
Nam. “Trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền
kinh tế khu vực và toàn cầu, quản trị công ty, đảm bảo tính minh bạch và cải thiện
niềm tin của nhà đầu tư là vấn đề cấp thiết. Chúng tôi mong rằng thông qua việc
chia sẻ những thông lệ quốc tế tối ưu cũng như các kinh nghiệm thực tiễn về quản
trị công ty và hệ thống báo cáo sai phạm này sẽ góp phần giúp các thành viên HĐQT
dẫn dắt doanh nghiệp thành công”, ông Thịnh phát biểu.

Ông Ed Vaizey MP, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại Việt Nam,
Campuchia và Lào
Bế mạc hội thảo, ông Ed Vaizey MP, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh tại
Việt Nam, Campuchia và Lào cho biết: ”Tôi rất ấn tượng với sự tăng trưởng của nền
kinh tế Việt Nam trong những năm qua và sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường
chứng khoán. Tôi tin tưởng rằng các hoạt động quản trị công ty tốt sẽ giúp Việt Nam
thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Vương quốc Anh thông qua cả đầu tư trực tiếp và
gián tiếp nước ngoài. Vương quốc Anh rất tự hào là một trong những quốc gia dẫn
đầu thế giới về giáo dục và dịch vụ tài chính. Tôi rất vui vì các tổ chức của Anh quốc
như ICAEW đã rất chủ động chia sẻ kiến thức, tiêu chuẩn đạo đức và nâng cao năng
lực của các chuyên gia tài chính và kế toán trên khắp thế giới.”

Thông tin về đơn vị tổ chức sự kiện
Về VIOD
Công ty cổ phần doanh nghiệp xã hội Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam
(VIOD) là một tổ chức độc lập, xúc tiến các chuẩn mực và thông lệ tốt nhất trong
quản trị công ty cho các doanh nghiệp Việt Nam. Là một doanh nghiệp xã hội, VIOD
hoạt động nhằm thúc đẩy sự chuyên nghiệp của hội đồng quản trị (HĐQT), nâng cao
đạo đức kinh doanh và tính minh bạch, thiết lập một mạng lưới các thành viên HĐQT

độc lập, xây dựng để kết nối các lãnh đạo doanh nghiệp với các bên có quyền lợi liên
quan, và giúp các công ty cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.
VIOD sẽ hoạt động dưới sự điều hành của Hội đồng Quản trị bao gồm các đại diện
của khu vực tư nhân - với sự cộng tác và hỗ trợ của SSC, HOSE và HNX trong khuôn
khổ Sáng kiến Quản trị công ty Việt Nam. Các thành viên HĐQT của VIOD bao gồm
các lãnh đạo các công ty và các cá nhân ủng hộ quản trị công ty tốt tại Việt Nam,
trong đó có lãnh đạo cấp cao của các quỹ đầu tư, các công ty luật và kế toán quốc tế
nổi tiếng và thành viên HĐQT độc lập của các công ty danh tiếng trên thị trường.
VIOD được thành lập với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), tổ
chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế
giới, và Cục kinh tế liên bang Thụy sỹ (SECO). Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy
cập www.viod.vn
Về ICAEW
ICAEW được thành lập tại Anh vào năm 1880, là tổ chức hội viên chuyên nghiệp
hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Luân Đôn với các văn phòng đại diện trên khắp
thế giới, bao gồm Kuala Lumpur, Singapore, Việt Nam và Indonesia.
Viện kết nối hơn 150.000 kế toán viên công chứng ICAEW (ICAEW Chartered
Accountant) trên toàn thế giới, trao cho cộng đồng các chuyên gia này sức mạnh để
xây dựng và duy trì nền kinh tế mạnh mẽ. Thông qua việc đào tạo, phát triển và hỗ
trợ hội viên trong suốt chặng đường sự nghiệp, Viện đảm bảo trình độ chuyên môn
và giá trị nghề nghiệp của những kế toán viên công chứng ICAEW luôn đáp ứng tốt
nhất yêu cầu của các doanh nghiệp tương lai.
ICAEW góp sức vào sự hình thành tương lai ngành nghề qua việc chia sẻ kiến thức,
hiểu biết và kinh nghiệm chuyên môn với cộng đồng. Bằng cách này, Viện có thể
chắc chắn rằng tất cả đang cùng chung tay xây dựng nền kinh tế vững chắc, mang
tính trách nhiệm cao và công bằng trên toàn cầu.
Trên bình diện thế giới, kế toán viên công chứng của ICAEW được công nhận là
những nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh. 98
trong số 100 thương hiệu hàng đầu trên thế giới sử dụng các kế toán viên công
chứng ICAEW và 78% các công ty FTSE 100 có một kế toán viên công chứng ICAEW
trong Hội đồng quản trị.
ICAEW là thành viên sáng lập của Hiệp hội Kế toán viên công chứng toàn cầu (CAW),
tập hợp 11 tổ chức kế toán có vốn điều lệ, đại diện cho hơn 1,6 triệu hội viên và học
viên trên toàn cầu.

-HẾT-
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