HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI
Chương trình về Quản trị công ty
VIOD mang đến cho Quý vị những Chương trình
Quản trị Nhận thức (GAPs) và Chương trình Quản
trị Tiên Tiến (GEPs) tốt nhất. Chương trình GAP
được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm mục đích
nâng cao nhận thức về những thông lệ quản trị công
ty tốt và cập nhật những xu hướng mới nhất trong
QTCT cho thành viên HĐQT. Chương trình GEP
bao gồm các khóa đào tạo Chuyên môn cốt lõi của
VIOD cho các thành viên HĐQT, như Chương trình
Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị - DCP (3
ngày), Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm
toán – ACMP (2 ngày) và Chương trình Kiểm toán
Nội bộ - IAFB (1 ngày) cùng rất nhiều Chương trình
khác
Sự kiện
VIOD tổ chức các hội nghị bàn tròn, hội nghị chuyên
đề và hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia
Việt Nam và quốc tế về các chủ đề quản trị công ty.
Đây là các sự kiện được cộng đồng đánh giá cao,
và là những cơ hội đề tìm hiểu về các xu hướng và
thông lệ mới nhất, đồng thời tạo mạng lưới giao lưu
và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành viên HĐQT.
Với sự đóng góp đầy kinh nghiệm của các thành
viên, mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế
phong phú, VIOD biên soạn các bản tin, ấn phẩm,
và tài liệu khác để chia sẻ thông lệ tốt nhất và cập
nhật cho các thành viên về các xu hướng và thông
tin mới nhất trong quản trị công ty.

AI LÀ ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU?
•
•
•
•
•
•

Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Quản trị
Lãnh đạo Điều hành Cấp cao & Thư ký Công ty
Cơ quan quản lý
Giới học thuật
Các Chuyên gia pháp lý, kế toán, và tài chính
Các đối tượng có quan tâm khác trên thị trường

Xây dựng Mạng lưới Thành viên Hội đồng quản trị
VIOD hỗ trợ các thành viên Hội đồng quản trị mở rộng
cơ hội kết nối và nỗ lực giới thiệu các thành viên Hội
đồng quản trị không điều hành (bao gồm thành viên Hội
đồng quản trị độc lập) tham gia Hội đồng quản trị của
các công ty Việt Nam.
TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CÁ NHÂN HAY THÀNH VIÊN TỔ
CHỨC CỦA VIOD
Nếu Quý vị quan tâm đến việc trở thành thành viên hay
một trong những thành viên tổ chức của VIOD, hãy
liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây để biết thêm
thông tin.
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GIỚI THIỆU VỀ VIOD

TẠI SAO CẦN QUẢN TRỊ CÔNG TY TỐT?

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 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.

Quản trị công ty tốt giúp các công ty cải thiện hiệu
quả, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn, và thúc
đẩy phát triển bền vững lâu dài. Nhiều nghiên cứu
cho thấy các công ty có điểm số quản trị công ty
cao hoạt động hiệu quả hơn và thường gặp ít rủi ro
hơn. Hơn thế nữa, quản trị công ty tốt có thể giúp
các công ty cải thiện sự tin tưởng của nhà đầu tư,
nhờ đó dẫn đến phát triển kinh tế vững mạnh hơn.

VIOD hoạt động dưới 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.
Vào tháng 3/2018, VIOD được chính thức thành lập
và đưa vào hoạt động 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, xin truy cập www.
viod.vn

“

Nhìn chung, quản trị công ty đã chứng tỏ lợi ich
trong việc giúp các công ty đạt được những kết quả
sau đây:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

giảm nhẹ rủi ro
giảm biến động của dòng tiền
nâng cao uy tín
cải thiện hiệu quả hoạt động
thúc đẩy tinh thần và năng suất người lao động
hợp lý hóa và tối ưu hóa hoạt động
cải thiện dịch vụ khách hàng và doanh số
hạ thấp chi phí vốn
cải thiện khả năng tiếp cận với nguồn tài chính
cải thiện giá cổ phiếu và giá trị doanh nghiệp
tăng giá trị đầu tư xuyên biên giới
cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan
tăng cường tính minh bạch và dòng thông tin

Quản trị công ty tốt ngày càng trở nên quan trọng
hơn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều công ty
trong nước đã áp dụng thông lệ quản trị tốt nhờ xây
dựng HĐQT có cơ cấu phù hợp, khung quản trị rủi
ro và kiểm soát tốt hơn và cơ chế công bố thông tin
mạnh lạc hơn cùng các thay đổi khác, và nhờ đó
thu được nhiều lợi ích bao gồm cải thiện hiệu suất,
giảm nhẹ sự cố rủi ro, tăng khả năng tiếp cận nguồn
vốn và nâng cao uy tín.

Đây là một cột mốc quan trọng đối với Việt Nam
nhằmgiúp giải quyết nhu cầu cấp thiết của thị
trường trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu
hóa,” Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán
Nhà nước cho biết. “VIOD sẽ đóng vai trò quan trọng
trong việc tổ chức đào tạo, mở ra các cơ hội kết nối
và các dịch vụ hỗ trợ liên quan cho các thành viên
HĐQT thông qua chia sẻ thông lệ quốc tế tốt nhất
về quản trị công ty, tạo điều kiện để các thành viên
HĐQT trở thành người dẫn dắt tốt nhất cho sự tăng
trưởng của các công ty.

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

”

Tầm nhìn của VIOD là trở thành tổ chức tiên phong,
đi đầu trong cải thiện chuẩn mực quản trị công ty tại
Việt Nam và hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn của
thành viên HĐQT, với trọng tâm cải thiện hiệu quả của
HĐQT và các tiểu ban thuộc HĐQT.
Sứ mệnh của VIOD:
•

Thúc đẩy tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn,
và vị thế của các thành viên HĐQT tại Việt Nam

•

Chia sẻ thông lệ tốt nhất về quản trị công ty và
những nguồn thông tin hỗ trợ khác

•

Tổ chức những diễn đàn để trao đổi và mở ra cơ hội
kết nối cho thành viên HĐQT

•

Tạo ảnh hưởng đối với các chính sách quản trị công
ty và vận động cải cách thị trường

•

Cải thiện niềm tin của nhà đầu tư trong khu vực tư
nhân của Việt Nam và trên thị trường vốn.

