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Hợp tác cùng:

GIỚI THIỆU VỀ ACMP8
Luật Doanh nghiệp 2020 khuyến khích các công ty cổ phần áp dụng thông lệ quản trị tốt và đưa ra hai
lựa chọn cho doanh nghiệp: (i) giữ nguyên mô hình Ban kiểm soát hiện có; hoặc (ii) thành lập một Ủy
ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị với yêu cầu có tối thiểu 20% thành viên độc lập trong
HĐQT. Mô hình Ủy ban Kiểm toán (UBKT) ở nhiều nước đã chứng minh được tính hiệu quả đối với
các hoạt động quản trị công ty.
Có tổng cộng 20 Thông lệ Tốt được khuyến nghị nằm trong 7 nhóm Nguyên tắc chi tiết có đề cập đến
Ủy ban Kiểm toán trong Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất mới được ban hành
bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vào ngày 13/8/2019.
Với tinh thần đổi mới, hiện một số công ty Việt nam đã tiên phong áp dụng mô hình này. Số lượng các
doanh nghiệp niêm yết đại chúng (kể cả các công ty cổ phần) áp dụng mô hình UBKT đã tăng đáng kể
sau khi Luật doanh nghiệp sửa đổi 2014 có hiệu lực. Trên thực tế, các công ty cũng gặp phải không ít
khó khăn trong việc chuyển đổi và thực hiện do thiếu các văn bản tài liệu hướng dẫn cũng như thiếu
các kinh nghiệm thực tiễn triển khai. Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) xin trân trọng
giới thiệu “Chương trình chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán (ACMP)” nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp
triển khai mô hình này tại Việt Nam.
Đây là lần thứ 8 chương trình này được thực hiện bởi VIOD tiếp theo sự thành công của bảy khóa
ACMP trước cũng như các chương trình khác dành cho thành viên HĐQT của VIOD. Cho đến thời
điểm này đã có tổng số hơn 460 thành viên HĐQT và các lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp đã
tham gia vào các Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD. Chương trình này được thiết kế
với sự hợp tác cùng IFC và PwC Việt Nam phù hợp cho các công ty Việt Nam, dựa trên Chương trình
ACMP gốc phiên bản tiếng Anh của IFC đã được VIOD cho ra mắt lần đầu tiên vào cuối tháng 5 năm
2018.
Chương trình ACMP8 là cơ hội để các thành viên tham dự trao đổi chi tiết cơ cấu, chức năng, quyền
và nghĩa vụ của UBKT theo các quy định pháp luật như Luật doanh nghiệp 2020, các văn bản hướng
dẫn thi hành luật chứng khoán, các quy định hướng dẫn thực hiện Nghị định 05/2019/NĐ/CP ban
hành ngày 22 tháng 1 năm 2019. Chương trình cũng sẽ dành thời gian đáng kể để trao đổi và chia sẻ
về các thông lệ thực tiễn của các công ty hang đầu của Việt Nam để giúp các thành viên tham dự thực
hiện tốt và hiệu quả mô hình Ủy ban Kiểm toán.

ĐỐI TƯỢNG CỦA ACMP8
Chương trình này được thiết kế hướng tới các công ty cổ phần, đại chúng có xu hướng xây dựng
hệ thống quản trị theo thông lệ quốc tế. Cụ thể, chương trình này hướng đến các đối tượng:
•
•
•
•
•

Thành viên HĐQT bao gồm cả thành viên độc lập và không độc lập
Thành viên của Ủy ban Kiểm toán (UBKT)
Thành viên của Ban Kiểm soát (BKS)
Thư ký Công ty, lãnh đạo của Kiểm toán Nội bộ, những người muốn tìm hiểu hoạt động của
UBKT
Các cá nhân muốn theo đuổi nghề nghiệp là thành viên độc lập trong HĐQT

MỤC ĐÍCH CỦA ACMP8
• Chương trình này sẽ cung cấp những hiểu biết đúng đắn ở góc độ pháp lý bao gồm cả
luật doanh nghiệp 2020 và các quy định của luật chứng khoán cũng như các thông lệ
quốc tế cho HĐQT trong việc xây dựng và hoàn thiện chức năng hoạt động của UBKT,
nhằm hỗ trợ đắc lực cho HĐQT trong vai trò định hướng và giám sát.
• Chương trình sẽ trao đổi về vai trò và các hành động của UBKT để có thể đáp ứng được
các quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ/CP cũng như thông tư 66/2020/TT-BTC về quy chế
kiểm toán nội bộ mẫu.
• Chương trình sẽ chia sẻ các thông lệ tốt liên quan đến UBKT được giới thiệu trong Bộ
Nguyên tắc Quản trị Công ty theo Thông lệ Tốt nhất được UBCK và IFC ban hành vào
ngày 13/8/2019.
• Chương trình cũng sẽ đưa ra các bộ công cụ thực tiễn mà Ủy ban Kiểm toán có thể sử
dụng. Thông qua các trao đổi/chia sẻ thực tiễn và bộ công cụ này, chương trình sẽ giúp
người tham gia có cái nhìn thực tế nhất về hoạt động của UBKT
• Chương trình cũng là nơi chia sẻ và giải quyết các vấn đề thực tiễn gặp phải khi vận hành
mô hình Ủy ban Kiểm toán
• Chương trình hai ngày này cũng là cơ hội để các thành viên HĐQT học hỏi, trao đổi thông
tin và giao lưu thông qua mạng lưới các thành viên và người hướng dẫn/diễn giả của
VIOD.
TẠI SAO NÊN THAM DỰ ACMP8?
• Chương trình có sự tham gia của những người hướng dẫn/diễn giả có nhiều kinh nghiệm
thực tiễn trong việc triển khai mô hình UBKT. Chương trình được thiết kế có các phiên thảo
luận và chia sẻ về luật pháp và thực tiễn về thành lập và vận hành mô hình UBKT với sự
tham gia của các chuyên gia đầu ngành.
• Chương trình kết hợp hài hòa giữa thông lệ quốc tế tốt nhất, quy định của Việt Nam và thực
tiễn triển khai để đưa ra các nội dung có tính phù hợp nhất đối với các công ty Việt Nam
• Người tham gia Chương trình sẽ được tiếp cận và ứng dụng bộ công cụ được thiết kế riêng
biệt cho UBKT để xử lý các vấn đề hàng ngày mà UBKT cần đối mặt
• Thành viên tham gia Chương trình sẽ có cơ hội tham gia mạng lưới nghề nghiệp với các
đồng nghiệp trong ngành qua đó có thể học tập và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn cũng như
cập nhật các thay đổi trong nghề.
• Cách thức tổ chức đào tạo tiên tiến, được áp dụng phù hợp cho các chương trình mà thành
viên tham gia là các lãnh đạo cấp cao của các tổ chức.
• Đây là chương trình nằm trong chuỗi “Chương trình quản trị tiên tiến (GEP)” của VIOD dành
cho thành viên Hội đồng quản trị và vì vậy người tham dự sẽ được tính điểm CPD là điểm
tích lũy liên tục khi tham dự các chương trình trong chuỗi này của VIOD.
PHÍ THAM DỰ
11.000.000 VNĐ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) và chiết khấu ưu đãi được
áp dụng.
CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI (chỉ áp dụng 01 mức ưu đãi cao nhất)

•
•
•
•
•
•
•

Giảm 10% cho các đăng ký và thanh toán trước ngày 11/05/2021
Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và PwC
Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
Giảm 5% cho các đối tượng được thành viên hội đồng VCGI và ACCA giới thiệu
Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX

CHƯƠNG TRÌNH*

Nội dung

Thời gian

NGÀY 1: 27/05/2021
Đăng ký
Giới thiệu
Phần 1:

8:00 - 8:15
8:15 - 8:30

Quản trị công ty - Thông lệ Quốc tế, khuôn khổ luật pháp và thực tiễn tại
Việt Nam
Phần 2:

8:30 - 9:30
9:30 - 10:30

Ủy ban Kiểm toán: Các nội dung cơ bản về Ủy ban Kiểm toán
Nghỉ giải lao
Phần 3:

10:30 - 10:45

Các quy định tại Việt Nam về Ủy ban Kiểm toán
Phần 4:
Môi trường đạo đức của tổ chức
Ăn trưa tại khách sạn

11:30 - 12:00
12:00 - 13:00

Thảo luận: Các vấn đề pháp lý liên quan đến Ủy ban Kiểm toán

13:00 – 14:00

Phần 5:
Báo cáo Tài chính
Nghỉ giải lao
Phần 6:
Báo cáo Tài chính
Phần 7:
Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Nội bộ
NGÀY 2: 28/05/2021
Phần 7:
Quản lý Rủi ro và Kiểm soát Nội bộ (tiếp theo)
Nghỉ giải lao
Phần 8
Kiểm toán Nội bộ và Tuân thủ
Ăn trưa tại khách sạn
Thảo luận phim – False Assurance
Nghỉ giải lao

10:45 - 11:30

14:00 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 – 16:15
16:15 – 17:00

08:00 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 – 15:00
15:00 - 15:15

Phần 9:
Thảo luận: Áp dụng và triển khai mô hình UBKT vào thực tiễn

15:15 - 16:35

Tổng kết và kế hoạch hành động
Trao chứng nhận và tổng kết

16:35 - 16:50
16:50 - 17:00

*Ghi chú: Chương trình được thực hiện bằng tiếng Việt. Chương trình cụ thể có thể được
thay đổi cho phù hợp.
Chương trình có số ghế tham dự hạn chế; vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự về
info@viod.vn và thanh toán chậm nhất vào 11/05/2021 để được hưởng 10% ưu đãi đăng
ký sớm, và 25/05/2021 là hạn đăng ký cuối cùng. Việc đăng ký tham gia ACMP8 sẽ được
đóng khi VIOD đã nhận đủ số lượng đăng ký.

ĐỘI NGŨ DIỄN GIẢ VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN
Chương trình ACMP8 được thực hiện bằng tiếng Việt và sẽ được đảm nhiệm bởi các diễn
giả, chuyên gia quản trị hàng đầu của Việt Nam, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài
chính Quốc tế IFC và PwC Việt Nam. Chương trình cũng sẽ đưa ra các tình huống nghiên
cứu thực tế với cách tiếp cận hiện đại với người tham dự nhằm tạo ra sự tương tác hiệu
quả nhất và tạo cơ hội cho người tham dự được chia sẻ kinh nghiệm và mối quan tâm của
mình.
ÔNG VŨ BẰNG
Thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Hội
đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia
Chủ tịch Hội đồng VCGI
Cố vấn cao cấp cho HĐQT và Hội viên danh dự của VIOD

Ông Vũ Bằng là Tiến sỹ Kinh tế của Đại học kinh tế Bratislava, cử
nhân kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Ông đã có gần
30 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.
Ông công tác tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ năm 1991 đến năm 1997. Từ năm 1992
đến 1993 ông là Phó trưởng Phòng Quản lý Ngoại hối. Từ năm 1993 đến 1997, ông đảm
nhiệm vị trí Phụ trách Ban Thị trường vốn của NHNN.

Ông công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) từ năm 1997 cho đến tháng
5/2017. Từ năm 1997 đến 2000, ông là Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh UBCKNN kiêm
giám đốc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Từ năm 2000 đến 2006,
ông đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBCKNN và Chủ tịch UBCKNN từ năm 2006 đến
tháng 5/2017. Hiện nay ông là thành viên tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và
Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.
ÔNG PHAN ĐỨC HIẾU
Phó viện trưởng, Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) &
Thành viên Hội đồng VCGI, thành viên Ban Cố vấn của VIOD
Ông Phan Đức Hiếu nhận bằng thạc sỹ Luật tại Trường ĐH
Maastrichts, Hà Lan năm 2004. Là một nhà phân tích và hoạch
định chính sách, ông đã đóng góp cho sự thành công trong dự án
về cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ với vai trò là Trưởng
Nhóm đánh giá chính sách đầu tư. Ông đã cộng tác và làm việc với
Nhóm Ngân hàng Thế giới trên các lĩnh vực quản trị công ty và cải cách đổi mới hành
chính trong nhiều năm qua.
Ông là người soạn thảo chính của Luật Doanh nghiệp 2014 được biết đến là luật cải cách
lớn nhất về tự do kinh doanh. Ông có nhiều kinh nghiệm về các công cụ hoạch định chính
sách như đánh giá /dự báo tác động của pháp luật (RIA) và đo lường chi phí tiêu chuẩn
(SCM). Hiện tại, ông là một thành viên trong Hội đồng Sáng kiến Quản trị Công ty Việt
Nam (VCGI) và là diễn giả của nhiều chương trình, sự kiện về QTCT.

ÔNG HOÀNG ĐỨC HÙNG
Ban cố vấn, VIOD
Ông Hoàng Đức Hùng là thành viên Ủy ban Tư vấn Chiến lược của
CPA Australia miền Bắc VIệt Nam (2019-2021) và là thành viên
thường trực hỗ trợ Sáng kiến Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam
(VCGI). Ông Hùng có hơn 26 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn và kiểm toán tại các công ty Big 4 ở Đông Nam Á, Australia và
Hoa Kỳ. Ông hiện đang là thành viên Ban Cố vấn của VIOD.
Ông từng là tư vấn chính hỗ trợ các dự án của Ngân hàng Thế giới cùng Chính phủ Việt
Nam trong quá trình ban hành Nghị định Kiểm toán nội bộ của Bộ Tài chính (NĐ 05) và
xây dựng năng lực kiểm toán nội bộ cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây
dựng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng thời là Tư vấn Phụ trách xây dựng quy
định và hướng dẫn giám sát tài chính các doanh nghiệp nhà nước (NĐ 61).
Ông Hùng có bằng MBA chuyên ngành Tài chính Quốc tế của trường Đại học Oxford
Brookes (Anh), chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ quốc tế (CIA) và là thành viên Hiệp hội
Kiểm toán Nội bộ Quốc tế (IIA). Ông cũng hiện là thành viên Hiệp hội kế toán công chứng
Australia (CPA Australia), và đã từng là hội viên kỳ cựu của Hội Kế toán Công chứng Anh
Quốc (ACCA) và thành viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA). Ông
Hùng cũng là Tư vấn Doanh nghiệp Gia đình Chuyên nghiệp theo các chương trình
chuyên sâu của Viện Doanh nghiệp Gia đình (FFI).
BÀ LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
Phó Tổng giám đốc Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Kế toán, PwC
Việt Nam
Bà Tuyết đã làm việc và gắn bó với PwC trong hơn 15 năm và là
một trong những chuyên gia của PwC trong lĩnh vực kế toán về cả
hai Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực
Kế toán Việt Nam (VAS). Bà hiện là Phó Tổng Giám đốc dịch vụ
Kiểm toán và Tư vấn Kế toán tại PwC Việt Nam, văn phòng TP. Hồ
Chí Minh.
Bà Tuyết tốt nghiệp cử nhân Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và là thành viên kì cựu Hiệp
hội Kế toán công chứng Anh (FCCA), thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt
Nam (VACPA) đồng thời sở hữu chứng chỉ Hành nghề Đại lý thuế.
Bà có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán, tư vấn quản trị rủi ro và kế toán cho các
công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp trong nước hoạt động trong
nhiều lĩnh vực như: hàng tiêu dùng bán lẻ, sản xuất , dầu khí, chứng khoán, quản lý quỹ,
kho vận và các công ty cung cấp dịch vụ, kho vận, giao nhận, logistics v.v.
Đồng thời, Bà có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán trong cả hai lĩnh vực VAS
và IFRS như: chuyển đổi VAS sang IFRS, đào tạo kế toán, rà soát tính tuân thủ VAS, tư
vấn các vấn đề kế toán phức tạp v.v.

Ngoài ra, Bà là đại diện PwC trong ban soạn thảo của dự án chuyển đổi VAS sang IFRS
được thành lập bởi Bộ Tài chính. Bà đã nhận được bằng khen của Bộ tài chính năm 2016
cho những đóng góp của Bà cho hoạt động kế toán và kiểm toán tại Việt Nam.

ÔNG ĐỖ LÊ HÙNG
Thành viên HĐQT của VIOD
Thành viên HĐQT độc lập và Trưởng Tiểu ban Kiểm toán của
Vinamilk
Ông Đỗ Lê Hùng gia nhập Công ty Vinamilk với tư cách Thành
viên Hội đồng Quản trị độc lập và Trưởng tiểu ban Kiểm toán vào
tháng 4 năm 2017. Trước đó, ông là Giám đốc Kiểm soát và Kiểm
toán Nội bộ tại Big C Việt Nam trong hơn 8 năm và Phó Vụ trưởng
Vụ kế toán, Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính Việt nam trong gần
sáu năm
Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm quản trị doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ, kiểm
soát nội bộ và quản lý kiểm soát rủi ro. Ông Hùng tốt nghiệp Đại học Tài chính và Kế
toán Hà Nội. Ông có bằng Tài chính kế toán Trường Kho bạc Quốc gia, bằng Quản lý
Hành chính công và Thạc sỹ Quản lý Hành chính công của Trường Quốc gia hành
chính công tại Pháp. Ông được cấp chứng chỉ giảng viên về quản trị doanh nghiệp,
kiểm soát và kiểm toán nội bộ và ngăn ngừa gian lận.

TS NGUYỄN THU HIỀN
Chuyên gia Quản trị Công ty ASEAN
Ts. Nguyễn Thu Hiền là thành viên của Ủy ban Đánh giá Quản trị
Công ty của Dự án Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN,
một sáng kiến của Diễn đàn thị trường vốn ASEAN (ACMF) từ
năm 2012. Bà là thành viên của hội đồng đánh giá Quản Trị Công
Ty của Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp Niêm yết Việt Nam 20182020. Bà đã thực hiện các dự án Thẻ điểm quản trị công ty Việt
Nam của IFC-SSC-GCGF trong các năm 2010-2012
Ts. Hiền từng đảm trách vị trí Phó trưởng khoa Quản lý Công nghiệp – Trường Đại Học
Bách Khoa VNU-TPHCM từ năm 2009-2013 và hiện là Giám Đốc Chương trình MBA
Maastricht Việt Nam từ năm 2012. Bà có nhiều kinh nghiệm tư vấn, nghiên cứu, và đào
tạo cho lãnh đạo cấp cao và thành viên HĐQT của các công ty về tài chính doanh
nghiệp, quản trị công ty, và mua bán và sáp nhập. Ts.Hiền có bằng cử nhân Tài chính Ngân hàng của Trường đại học Kinh tế TP HCM; Bằng MBA của Viện Công nghệ Châu
Á (Thái Lan); Tiến sĩ tài chính của Đại Học Old Dominion (USA); và đã tham gia các
khóa Đào tạo Giảng viên của IFC về QTCT. Bà cũng hoàn thành Chương trình Chứng
nhận Thành viên HĐQT 183/2013 (AEC) của Viện Thành viên HĐQT Thái Lan.

TIẾN SỸ NGUYỄN LƯU TUYỀN
Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tập đoàn Nam Long
Bà Tuyền có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro,
kiểm toán và kiểm soát nội bộ. Bà từng đảm nhiệm vị trí Trưởng
nhóm kiểm toán tại một công ty kiểm toán thuộc nhóm Big 4,
Trưởng phòng kiểm soát và quản trị rủi ro hoạt động tại Credit
Agricole Corporate & Investment Bank, Trưởng kiểm toán nội bộ
tại Công ty tài chính PPF, Trưởng Ban Kiểm Soát và hiện nay là
Thành viên Ủy ban Kiểm toán, Tập đoàn Nam Long.
Bà Tuyền là một trong những tình nguyện viên Việt Nam đã có những đóng góp tích
cực trong các Hội Nghị quốc tế về KTNB do Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ tổ chức tại New
York (2016), Sydney (2017), Dubai (2018), và Anaheim South California - Hoa kỳ
(2019).
Bà Tuyền có bằng Tiến sĩ về Kinh Tế - Đại Học Ngân Hàng TP.HCM; bằng cử nhân kế
toán ứng dụng của Đại Học Oxford Brookes (UK), và cũng là Hội viên Kỳ cựu của Hội
Kế toán Công chứng Anh Quốc (FCCA) và Kiểm toán Viên Nội bộ Công chứng (CIA).

ÔNG NGUYỄN VIẾT THỊNH
Giám đốc điều hành VIOD
Ông Nguyễn Viết Thịnh có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực Quản lý Rủi ro, Quản trị Doanh nghiệp và Tuân thủ ở Việt
Nam và trong khu vực. Trước khi tham gia VIOD, ông đã làm 16
năm tại PwC Việt Nam với vai trò lãnh đạo nhóm dịch vụ Kiểm
toán Nội bộ, Quản lý Rủi ro và Quản trị Doanh nghiệp tại văn
phòng Hà Nội với các khách hàng ở các lĩnh vực và ngành nghề
khác nhau. Ông cũng từng là Trưởng Ban Kiểm soát của một tập
đoàn hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ăn uống.
Ông Thịnh là diễn giả thường xuyên tại các sự kiện công chúng được tổ chức bởi các
tổ chức chuyên ngành như PwC, VCCI, IFC, EU, ACCA, VACPA… với các chủ đề khác
nhau liên quan đến kiểm toán nội bộ, hiệu quả tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh
nghiệp và phát triển bền vững. Từ năm 2013, ông Thịnh cũng là trưởng nhóm giám
khảo báo cáo Phát triển Bền vững, một giải thưởng thường niên được tổ chức bởi
HOSE, HNX, SSC, Dragon Capital và Báo Đầu tư dành cho các công ty niêm yết. Ông
cũng là Chủ tịch Ủy ban Hội viên ACCA.
Ông Thịnh có bằng MBA của trường đại học Latrobe và cũng là Hội viên kỳ cựu của
Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và Kiểm toán Viên Nội bộ Công chứng
(CIA).

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.
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 viêncủa
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
IFC, tổ chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và là thành viên của Nhóm
Ngân hàng Thế giới - là định chế phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ
trợ khu vực tư nhân ở các nền kinh tế mới nổi.
Chúng tôi có mặt tại hơn 100 quốc gia, sử dụng năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng
của mình để tạo ra thị trường và cơ hội ở các quốc gia đang phát triển. Trong năm tài chính 2019,
chúng tôi đầu tư hơn 19 tỷ USD vào các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức tài chính ở các nước
đang phát triển, huy động sức mạnh của khu vực tư nhân để xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc
đẩy thịnh vượng chung. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin truy cập www.ifc.org.
Cập nhật thêm tại:
www.ifc.org/eastasia
www.twitter.com/IFC_EAP
www.facebook.com/IFC_org
www.facebook.com/IFCwbg
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex

Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải
quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên mạng lưới các công ty PwC
tại 158 quốc gia với hơn 250.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ
kiểm toán và đảm bảo, tư vấn hoạt động, tư vấn các thương vụ, và tư vấn thuế và
pháp lý chất lượng cao.
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Với năng lực
và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực, ngành nghề đa dạng, đội ngũ nhân sự gồm khoảng 1.000
người Việt Nam và nước ngoài của chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ toàn diện cho khách
hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên toàn
thế giới.
Tìm hiểu thêm tại www.pwc.com/vn

ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Chương trình Chuyên sâu về Ủy ban Kiểm toán – ACMP8

Ngày:
Thời gian:
Địa điểm:

Thứ Năm và Thứ Sáu, 27-28/05/2021
Ngày 1 từ 08:15 – 17:00
Ngày 2 từ 08:00 – 17:00
Phòng Phú Quốc, Tầng 2, Khách sạn InterContinental Saigon
Góc Hai Bà Trưng – Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Chương trình có số ghế tham dự hạn chế. Vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự về info@viod.vn và tiến hành
thanh toán chậm nhất vào 11/05/2021 để được hưởng 10% ưu đãi đăng ký sớm; và 25/05/2021 là hạn đăng ký
cuối cùng. Việc đăng ký cho ACMP8 sẽ được đóng khi VIOD đã nhận đủ số lượng đăng ký.
Đăng ký thông tin thành viên tham dự
Họ và Tên

Chức vụ

Công ty

Mobile

Email

1
2
Thông tin xuất hóa đơn GTGT
Tên công ty
Địa chỉ
Mã số thuế
Vui lòng chọn một (01) trong những ưu đãi sau nếu áp dụng:
□ Giảm 10% cho các đăng ký và thanh toán trước ngày 11/05/2021
□ Giảm 30% cho thành viên CMP hạng Bạch Kim
□ Giảm 20% cho thành viên CMP hạng Vàng
□ Giảm 10% cho các khách hàng chiến lược của các đơn vị hợp tác IFC và PwC
□ Giảm 10% cho các thành viên hội đồng VCGI và các công ty thuộc VCGI
□ Giảm 5% cho các công ty, người tham dự trong mạng lưới được thành viên hội đồng VCGI và ACCA giới
thiệu
□ Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phí tham dự: 11,000,000đ/thành viên tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT và chiết khấu ưu đãi được áp dụng)
Vui lòng thanh toán qua hình thức chuyển khoản về tài khoản sau:
Tên tài khoản:
CT CP DNXH VIEN THANH VIEN HDQT VIET NAM
Tên viết tắt:
VIOD
Số tài khoản:
0301000397041 (VND)
Ngân hàng:
Vietcombank
Chi nhánh:
Hoan Kiem, Ha Noi
ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU LỆ:
1. Do số lượng ghế hạn chế, đơn đăng ký chỉ được xác nhận qua email khi thanh toán thành công. Nếu chưa
nhận được thư xác nhận trước ngày diễn ra Chương trình, công ty hoặc cá nhân đăng ký có trách nhiệm liên
hệ với chúng tôi để xác nhận.
2. Tất cả các thanh toán phải được thực hiện thành công không muộn hơn ngày 25/05/2021
3. Hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến công ty hoặc cá nhân theo địa chỉ đăng ký trong vòng 7 ngày làm việc sau
khi Chương trình chính thức kết thúc
4. Phí đăng ký tham dự sẽ không được hoàn trả trong trường hợp thành viên không tham dự
5. VIOD có quyền thay đổi các điều khoản và điều lệ nêu trên và không có trách nhiệm thông báo với các bên
liên quan.

