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DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN 2018:

“Quản trị Hướng tới Phát triển Bền vững”
TỔNG QUAN
Diễn đàn thường niên 2018 của VCGI/VIOD sẽ mang tới cho Quý vị một chủ đề nóng
trong xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong thời đại ngày nay, đó là “Quản trị
Hướng tới Phát triển Bền vững”.
Đây là diễn đàn lần thứ 2 của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) và cũng là
diễn đàn đầu tiên đồng tổ chức cùng Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam
(VIOD). Sự kiện này được hợp tác cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK
Hồ Chí Minh, Sở GDCK Hà Nội và đồng hỗ trợ kỹ thuật bởi IFC, SECO và Chính phủ
Nhật Bản.

MỤC ĐÍCH




Các chủ đề của Diễn đàn thường niên 2018 được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu
quan tâm về quản trị phát triển bền vững trên thị trường Việt Nam.
Diễn đàn thường niên 2018 nhằm tìm hiểu và trao đổi việc các công ty làm thế nào
có thể theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững trong nền kinh tế nóng của Việt
Nam.
Ra mắt Báo cáo quốc gia 2018 về Quản trị công ty và các chương trình của VIOD
dành cho thành viên HĐQT của các công ty.

LỢI ÍCH KHI THAM DỰ DIỄN ĐÀN




Giúp các thành viên HĐQT, các lãnh đạo điều hành cấp cao hiểu thêm về xu
hướng và các thông lệ thực tiễn về quản trị phát triển bền vững.
Các thành viên HĐQT sẽ có cơ hội tìm hiểu, trao đổi thông tin và hiểu thêm về các
kỳ vọng của nhà đầu tư đối với vai trò của thành viên HĐQT để đạt được mục tiêu
phát triển bền vững của công ty.
Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ?



Chủ tịch và thành viên HĐQT
Tổng giám đốc (CEOs) và các lãnh đạo điều hành cấp cao
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CHƯƠNG TRÌNH
8:00 – 8:30

Đăng ký

8:30 – 8:50

Phát biểu chào mừng – Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch UBCKNN (tbc)
Phát biểu của đại diện nhà tài trợ sự kiện (SECO – tbc)

8:50 – 9:10

Quản trị Hướng tới Phát triển Bền vững – xu hướng mới
Ông Amar Gill, Giám đốc điều hành, APAC, BlackRock

9:10 – 9:50

TỌA ĐÀM SỐ 1: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
Ông Kyle Kelhofer, Giám đốc Quốc gia IFC – Việt Nam, Cam-pu-chia & Lào (Moderator)
Ông Lê Hải Trà, Phụ trách HĐQT HOSE (tbc)
Ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Quỹ Dragon Capital
Đại diện HĐQT của một công ty (tbc)
Tiến sỹ Allinnettes Go Adigue, Global Reporting Initiative (GRI)
Ông Amar Gill, Giám đốc điều hành, APAC, BlackRock

9:50 – 10:10

Nghỉ giải lao

10:10 – 10:30

Rủi ro và các lợi ích của sự đa dạng trong HĐQT
Giáo sư PHilippe Mochestta

10:30 – 11:15

TỌA ĐÀM SỐ 2: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỐI ƯU HÓA SỰ ĐA DẠNG TRONG HĐQT?
Bà Nguyễn Lan Anh, Cố vấn Ban biên tập Forbes Việt Nam (Moderator)
Giáo sư PHilippe Mochestta
Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HNX (tbc)
Đại diện HĐQT của một công ty (tbc)
Bà Đặng Loan, Phó Giám đốc điều hành của Vinacapital

11:15 – 11:30

Ra mắt Báo cáo quốc gia 2018 về Quản trị công ty

11:30 – 11:45

Ra mắt các chương trình của VIOD dành cho thành viên HĐQT của các công ty
Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD

11:45

Phát biểu bế mạc
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Giới thiệu về diễn giả chính
Giáo sư PHILIPPE MOCHESTTA
PHilippe Moschetta là giáo sư chuyên ngành tài chính và rủi ro
(Chương trình liên kết AACSB Bridge). Ông có rất nhiều kinh
nghiệm với các vị trí thành viên Ban cố vấn và thành viên HĐQT
trong các tập đoàn lớn thuộc quỹ đầu tư mạo hiểm với danh mục
đầu tư trên 10 tỷ đô la Mỹ. Ông có 37 năm kinh nghiệm làm việc.
Trong 7 năm cuối, ông giữ chức vụ Giám đốc tài chính và giám đốc
rủi ro của tập đoàn Al Muhaidib, một trong 10 tập đoàn kinh doanh
gia đình lớn nhất Ả rập xê út. Ông không chỉ từng làm việc trong các
công ty Fortune 500 (Emerson, Stanley Tools, Rockwell, Becton
Dickinson) mà còn làm việc cho các công ty khởi nghiệp có doanh
thu từ 5-100 tỷ đô.
Ông đã từng làm việc và sống tại nhiều quốc gia, như Ivory Coast, Pháp, Bỉ, Ai-len, và
Vương quốc Anh. Ông có bằng của trường ESSEC Business School, bằng MBA của
INSEAD và bằng Thạc sỹ Luật ở Pari. Ông là hội viên CPA và CFA của Mỹ và gần đây
ông mới được cấp chứng chỉ của Chương trình thành viên HĐQT quốc tế của INSEAd.

AMAR GILL
Giám đốc điều hành APAC, Quỹ đầu tư BlackRock
Bắt đầu từ tháng 10/2018, ông Amar Gill tham gia vào quỹ đầu tư
BlackRock với tư cách là Giám đốc điều hành quản lý danh mục đầu
tư tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương. BlackRock là tổ chức đầu
tư quản lý tài sản lớn nhất thế giới với sáu quỹ đầu tư ESG ETF và
một quỹ trái phiếu ESG ETF (gọi là “iShares Sustainable Core”).
BlackRock đã giới thiệu một Mô hình phân tích danh mục đầu tư
ESG mà các chuyên gia tư vấn có thể sử dụng để cho điểm các
thông số về “Môi trường, Xã hội vả Quản trị” (ESG) đối với các danh
mục đầu tư của mình.
Trước khi gia nhập BlackRock, ông làm việc cho tập đoàn CLSA, phụ trách Bộ phận
Nghiên cứu vốn cổ phần (Equity research) tại khu vực Châu Á TBD trong vòng hơn
hai mươi năm. Với vị trí này, ông đã từng phụ trách rất nhiều đề tài Nghiên cứu về
Quản trị công ty và ESG cũng như các diễn đàn nhà đầu tư về chủ đề liên quan.
Ông có bằng thạc sỹ về Chính trị, Tâm lý và Kinh tế của Trường đại học danh tiếng
Oxford. Ông cũng là thành viên hiệp hội CFA.
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Giới thiệu VCGI
Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam (VCGI) được ra mắt vào tháng 12 năm 2016 bởi
Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) và
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với sự hỗ trợ của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước Việt Nam (SSC). VCGI là một nỗ lực nhằm tăng cường sự hợp tác và nguồn lực
để thúc đẩy việc thực hiện các thông lệ quản trị công ty tốt của doanh nghiệp Việt Nam.
Hội đồng của Sáng kiến Quản trị Công ty Việt Nam VCGI hiện tại bao gồm 18 thành viên
là các chuyên gia về quản trị công ty, đại diện của các cơ quan quản lý, các tổ chức và
doanh nghiệp từ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam.

Giới thiệu 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 hoạt động dưới sự định hướng và giám sát 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
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