Hợp tác cùng

CHƯƠNG TRÌNH

KIỂM TOÁN NỘI BỘ
DÀNH CHO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Một trong những chức năng chính của quản trị công ty đối với doanh nghiệp là chức năng giám sát.
Trong mô hình 3 tuyến phòng thủ được đưa ra bởi Viện Kiểm toán viên Nội bộ Hoa Kỳ (IIA),
Kiểm toán Nội bộ (KTNB) là lớp thứ 3 để hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành giám sát các
hoạt động của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp đạt được mục tiêu đề ra.
KTNB từ lâu đã là một trong các chức năng được công nhận rộng rãi trong các mô hình quản trị
tốt ở thế giới, tuy nhiên, tại Việt Nam, cho đến gần đây, KTNB mới chỉ được quy định trong một số
các lĩnh vực như ngân hàng, bảo hiểm. Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị
định số 05/2019/NĐ-CP (NĐ05) quy định về hoạt động KTNB đối với các doanh nghiệp. Nghị định
này mở ra cơ hội tăng cường và hoàn thiện các hoạt động quản trị tại doanh nghiệp nhưng cũng
đồng thời là một thách thức do mô hình KTNB còn khá mới đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.
Với mong muốn đưa ra một bức tranh tổng quát về KTNB để trợ giúp các lãnh đạo cấp cao của
doanh nghiệp để có thể định hướng được việc thành lập và vận hành một chức năng KTNB một
cách hiệu quả, VIOD phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Deloite Việt Nam tổ chức
chương trình “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị”.
GEP4_IAFB1

GEP5_IAFB2

TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội

08:00 – 17:00, Thứ 4 ngày 20/3/2019

08:00 – 17:00, Thứ 6 ngày 22/3/2019

Phòng Đà Nẵng – Huế, Tầng 2,

Phòng Ballroom, Tầng 1, Press Club,

Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Quận 1

12 Lý Đạo Thành, Quận Hoàn Kiếm

THÔNG TIN
Mục tiêu

Nhằm cung cấp các thông tin sau cho các lãnh đạo doanh nghiệp:
• Các quy định chính của NĐ05 áp dụng đối với các doanh nghiệp
• Tại sao cần phải có KTNB
• Vai trò của KTNB trong vai trò hỗ trợ Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong các hoạt động giám sát
cũng như ra quyết định
• Vai trò của Hội đồng Quản trị đối với KTNB
• Các kiến thức và công cụ mà Hội đồng Quản trị có thể sử dụng để thành lập, vận hành và giám sát chức
năng KTNB.

Đối tượng tham dự
Chương trình này được thiết kế dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp niêm yết và các doanh nghiệp
Nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh tại NĐ05 cũng như các doanh nghiệp khác có quan tâm đến việc thành
lập và vận hành chức năng KTNB theo thông lệ quốc tế và qui định tại Việt Nam. Cụ thể, Chương trình này
sẽ hướng đến các lãnh đạo có ảnh hưởng đến việc thành lập và vận hành chức năng KTNB, bao gồm:
• Thành viên HĐQT
• Thành viên của UBKT
• Thành viên của Ban Kiểm soát
• Thành viên Ban Điều hành phụ trách các vấn đề về rủi ro và kiểm soát
• Lãnh đạo phòng/ban KTNB

Đăng ký và Thanh toán
• Phí tham dự: 5.000.000đ/người tham dự (chưa bao gồm 10% thuế GTGT)
• Hạn nộp đăng ký: 15/03/2019
• Hạn thanh toán: 18/03/2019

Ưu đãi
• Giảm 10% cho các đăng ký trước ngày 08/03/2019
• 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 Deloitte
• 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 giới thiệu
• Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX
*** Chỉ áp dụng 01 mức ưu đãi cao nhất
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Ms. Hà My I Email: info@viod.vn I Hotline: +84 9 3624 9697
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NỘI DUNG
8:00 - 8:15

Đăng ký

8:15 - 8:20

Lời nói đầu

8:20 - 8:35

Giới thiệu

8:35 - 9:35

Phần 1
Tổng quan về QTCT, vai trò của KTNB đối với QTCT, mô hình 3 tuyến phòng thủ.

9:35 - 10:45

Phần 2
Tầm nhìn, sứ mệnh, vai trò, nhiệm vụ, tính độc lập, khách quan, bộ quy tắc đạo đức,…
Kết hợp giữa các thông lệ tốt nhất và các quy định của NĐ 05/2019.

10:45 - 11:00

Nghỉ giải lao

11:00 - 12:00

Phiên thảo luận 1 - Các quy định của Việt Nam về KTNB
Điều phối: Ông Nguyễn Viết Thịnh, Tổng Giám đốc VIOD
Diễn giả
Ông Phạm Văn Cung - Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB)
Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng, Cục Quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán,
Bộ Tài chính
Bà Trần Anh Đào - Phó Tổng Giám đốc, Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

12:00 - 13:00

Ăn trưa tại khách sạn

13:00 - 13:30

Phần 3
Tổng quan quy trình KTNB ở cấp độ cao, kết hợp giữa thông lệ tốt nhất và các quy định
tại Việt Nam.

13:30 - 14:40

Phần 4
Vai trò của Hội đồng Quản trị đối với KTNB

14:40 - 15:00

Phần 5
Các bước và vấn đề cần lưu ý khi thành lập KTNB

15:00 - 15:15

Nghỉ giải lao

15:15 - 16:00

Phần 6
Câu chuyện thực tế chuyển đổi từ mô hình Ban Kiểm soát sang Ủy ban Kiểm toán,
kinh nghiệm thành lập chức năng KTNB, các bài học thực tiễn.

16:00 - 16:45

Phiên thảo luận 2 - Thực tiễn triển khai hoạt động KTNB
Điều phối: Ông Nguyễn Viết Thịnh, Tổng Giám đốc VIOD
Diễn giả
Ông Đỗ Lê Hùng - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán, Vinamilk
Bà Phạm Thị Kim Oanh - Trưởng Bộ phận KTNB, Công ty Heineken Việt Nam
Ông Ivan Phạm - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Rủi ro và KTNB, Deloitte Việt Nam

16:45 - 17:00

Tổng kết

17:00

Kết thúc

*** Chương trình được thực hiện bằng Tiếng Việt
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DIỄN GIẢ
Bà Lê Thị Tuyết Nhung
Phó Cục trưởng Cục quản lý, Giám sát Kế toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính
Với hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc tại Bộ Tài chính - cơ quan quản lý Nhà nước về
kế toán, kiểm toán, Bà Nhung đã tham gia vào việc xây dựng các quy định pháp lý
cũng như các chuẩn mực chuyên môn, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán,
kiểm toán cho khu vực doanh nghiệp, khu vực công, lĩnh vực kiểm toán độc lập và
kiểm toán nội bộ.
Hiện tại Bà Nhung trực tiếp phụ trách việc quản lý và giám sát lĩnh vực kiểm toán và là
người chịu trách nhiệm chủ trì trong việc soạn thảo và trình ban hành dự thảo Nghị
định của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.
Bà Nhung tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán Hà Nội, có bằng thạc sỹ kinh tế tại Học
viện Tài chính. Bà hiện là Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA), Hội viên CPA Australia, Thành viên Ban tư vấn chiến lược khu vực phía Bắc
của CPA Australia tại Việt Nam và là Chủ tịch Ủy ban Giám sát (Monitoring Committee)
của Việt Nam trong việc thực hiện Thỏa thuận về thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về
dịch vụ kế toán, kiểm toán.
Ông Phạm Văn Cung
Chuyên gia Quản lý Tài chính Cao cấp, Bộ phận Quản trị, Ngân hàng Thế giới,
Văn phòng Việt Nam
Ông Cung là Chuyên gia Quản lý Tài chính Cao cấp, Bộ phận Quản trị, tại Ngân hàng
Thế giới – văn phòng Việt Nam. Ông phụ trách các sáng kiến của Ngân hàng hỗ trợ
Chính phủ Việt Nam trong các lĩnh vực Kiểm toán Nội bộ và Kiểm toán Độc lập và
Giám sát hoạt động, bao gồm hỗ trợ trực tiếp cho Bộ Tài chính để xây dựng khung
pháp lý cho công tác Kiểm toán Nội bộ của khu vực kinh tế tư nhân lẫn nhà nước.
Ngoài ra, ông còn là phụ trách các Hỗ trợ kỹ thuật để phát triển Năng lực Kiểm toán
Nội bộ cho các Bộ Ngành chủ chốt tại Việt Nam, bao gồm Bộ Tài chính, Bộ Giao thông
Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Ông là hội viên cao cấp của Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) và là
thành viên của ủy ban ACCA Việt Nam. "

Hợp tác cùng

DIỄN GIẢ
Ông Ivan Phạm
Phó Tổng Giám đốc, Tư vấn Quản trị Rủi ro và Kiểm toán nội bộ, Deloitte Việt Nam
Ông Ivan có hơn 20 kinh nghiệm trong ngành và 11 năm kinh nghiệm tư vấn trong các
lĩnh vực như Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Rủi ro, Kiểm toán/ KTNB, phòng chống
gian lận.
Ông cũng có kiến thức chuyên sâu về khung kiểm soát nội bộ COSO, khung Quản trị
Rủi ro COSO, chương trình kiểm soát rủi ro gian lận COSO, phương pháp nhận diện
và điều tra gian lận. Ông đã hỗ trợ rất nhiều khách hàng trong quá trình kinh doanh và
tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động bằng cách đánh giá hệ thống kiểm soát
nội bộ và đưa ra các khuyến nghị cải tiến. Ngoài ra, ông còn có nhiều kinh nghiệm
giảng dạy các khóa học về Quản trị Rủi ro, Phòng chống Gian lận, Kiểm toán nội bộ,...
Ông hiện là Thẩm định viên Công chứng về Gian lận (CFE - Certified Fraud Examiner).
Bà Phạm Thị Kim Oanh
Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ, Công ty Heineken Việt Nam
Bà Oanh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành Tài chính - Kiểm toán, trong đó có
5 năm kinh nghiệm về kiểm toán độc lập và hơn 10 năm về kiểm soát nội bộ tại một
công ty quốc tế. Hiện bà Oanh đã công tác 8 năm tại Công ty Heineken Việt Nam với
vai trò Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ.
Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành công ty sản xuất bia lớn nhất thế giới, công việc
của kiểm toán nội bộ của bà Oanh không chỉ dừng lại ở việc thực hiện giám sát kiểm
soát nhằm tuân thủ với tiêu chuẩn của Heineken toàn cầu trong việc ngăn ngừa rủi ro
vận hành, mà còn cải tiến quy trình để hỗ trợ đội quản lý trong việc thiết kế và triển khai
cải thiện môi trường kiểm soát nội bộ, hướng đến việc chi tiêu hiệu quả và quản lý rủi ro.
Cuối cùng những không kém quan trọng, với Chiến lược mới của Heineken toàn cầu,
bộ phận Kiểm toán nội bộ đã thay đổi văn hóa để trở thành đối tác kinh doanh của
chính Heineken, giúp hỗ trợ việc cải tiến quy trình & kiểm soát tại công ty hiệu quả hơn.
Kết quả là Heineken Việt Nam đã nắm giữ vị trí thứ hai trên thế giới (sau Mexico) với
doanh số bán hàng đạt 14 triệu hec-tô-lít bia vào năm ngoái.
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DIỄN GIẢ
Ông Nguyễn Tuấn Anh
Phó Tổng Giám đốc, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Ông Nguyễn Tuấn Anh có gần 20 năm kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và phát
triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Xuyên suốt những năm công tác tại SGDCK
Hà Nội từ năm 2000, ông Tuấn Anh đã từng giữ các chức vụ Giám đốc Phòng Quản lý
Niêm Yết, Giám đốc Phòng Quản lý Thành viên và Trưởng Ban Kiểm Soát SGDCK Hà
Nội. Năm 2017, ông Tuấn Anh được Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm giữ chức vụ
Phó Tổng Giám đốc SGDCK Hà Nội. Trước khi gia nhập HNX, ông từng là Trợ lý Giám
đốc Tài chính tại Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam trong 2 năm, sau
khi giữ chức Kế toán trưởng tại Khách sạn Daewoo Hà Nội.
Ông Tuấn Anh đã có đóng góp lớn cho quá trình góp ý xây dựng dự thảo Luật Doanh
nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn Quản trị công ty trong Công ty
đại chúng. Từ ngày đầu công tác tại HNX với vị trí Giám đốc Phòng Quản lý Niêm Yết,
ông đã phụ trách tư vấn và giám sát chương trình Quản trị Công ty tại HNX. Chương
trình QTCT đã được chú trọng triển khai từ năm 2012 với các hoạt động như tổ chức
Giải Công bố Thông tin và Minh bạch, phát hành ấn phẩm Hướng dẫn các thông lệ
Quản trị Công ty, Hướng dẫn Công bố thông tin và các hội thảo Tập huấn hàng quý về
Quản trị Công ty. Ông Tuấn Anh là Thạc sỹ MBA trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội.
Bà Trần Anh Đào
Phó Tổng Giám đốc, Sở Giao dịch Chứng Khoán TP. Hồ Chí Minh
Bà Trần Anh Đào đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường vốn Việt
Nam. Bà gia nhập Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HoSTC
(nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - HOSE) ngay từ những
ngày đầu thành lập vào năm 1998. Bà hiện là Phó Tổng Giám đốc và phụ trách lĩnh
vực Quản lý, Thẩm định Niêm yết, và Thông tin thị trường tại HOSE. Bà cũng có nhiều
kinh nghiệm trong việc giới thiệu các hoạt động Quản trị Doanh nghiệp đến với các
công ty niêm yết tại Việt Nam.
Bà Trần Anh Đào tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Quốc tế của Đại học Kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh; và có bằng Thạc sĩ Thương mại Ngân hàng - Tài chính của Đại học
Sydney, Úc.
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DIỄN GIẢ
Bà Nguyễn Nguyệt Anh
Chuyên gia Quản trị công ty, Phụ trách Chương trình QTCT Việt Nam, Tổ chức Tài
chính Quốc tế (IFC)
Bà Nguyễn Nguyệt Anh bắt đầu công tác tại Tổ chức Tài chính Quốc tế, Nhóm Ngân
hàng thế giới tại Việt Nam từ năm 2009. Bà đã và đang hợp tác và cung cấp các dịch
vụ tư vấn về quản trị công ty cho các khách hàng và các đối tác như Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán, Ngân hàng Nhà nước, Viện
quản lý Kinh tế Trung ương CIEM, VIOD, các công ty, các ngân hàng và các quỹ đầu
tư tại Việt Nam.
Trước khi gia nhập IFC, bà Nguyệt Anh đã có 14 năm kinh nghiệm chuyên môn về
kiểm toán, tài chính doanh nghiệp và tư vấn giao dịch với PricewaterhouseCoopers
(PwC) và các công ty kiểm toán hàng đầu trên toàn thế giới tại Việt Nam, Đài Loan,
Thái Lan và Hoa Kỳ.
Bà đã từng giữ các vị trí Chủ nhiệm cao cấp về tư vấn giao dịch của PwC Việt Nam và
Giám đốc tài chính (CFO) của Tập đoàn Asia Brown Bovery tại Việt Nam. Bà là một
trong những hội viên kỳ cựu của Hội Kế toán Công chứng Anh quốc (FCCA).
Ông Nguyễn Viết Thịnh
Tổng Giám đốc điều hành, VIOD
Ông Thịnh có hơn 19 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 tại PwC với vai trò lãnh đạo nhóm dịch vụ KTNB và Quản lý Rủi ro 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 chấm 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 Phó Chủ tịch
thường trực của 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 và Kiểm toán Viên Nội bộ Công chứng.
Ông Đỗ Lê Hùng
Thành viên HĐQT, VIOD
Ông Hùng gia nhập Công ty Vinamilk với tư cách Thành viên HĐQT 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 hơn 08 năm và Phó Vụ trưởng Vụ kế toán, Kho
bạc Nhà nước, Bộ Tài chính Việt nam gần 06 năm. Lĩnh vực chuyên môn bao gồm
quản trị doanh nghiệp, KTNB, 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 KTNB và ngăn ngừa gian lân.
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GIỚI THIỆU
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 với sự cộng tác và hỗ trợ của SSC, HOSE và HNX trong khuôn khổ
Sáng kiến Quản trị công ty Việt Nam (VCGI). 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.
Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh
nghiệm hơn 28 năm tại thị trường Việt Nam, và là thành viên của Deloitte Toàn cầu một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên ngành lớn nhất trên thế giới.
Deloitte Việt Nam hiện có hơn 900 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh, thông hiểu sâu sắc luật pháp và môi trường kinh doanh tại việt Nam
và được tiếp cận với toàn bộ thế mạnh của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương. Thông
qua mạng lưới rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ chuyên ngành chất
lượng vượt trội tới khách hàng bao gồm Dịch vụ Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Tài
chính, Tư vấn Thuế & Pháp lý, Kiểm toán và các Dịch vụ Đào tạo chuyên ngành.
Website: www.deloitte.com/vn
Email: deloittevietnam@deloitte.com
IFC, một tổ chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và thành viên của Nhóm Ngân hàng
Thế giới — là tổ chức phát triển toàn cầu lớn nhất tập trung hỗ trợ khu vực tư nhân ở
các nền kinh tế mới nổi. Chúng tôi hợp tác cùng hơn 2.000 doanh nghiệp tư nhân trên
khắp thế giới, sử dụng năng lực tài chính, chuyên môn và tầm ảnh hưởng của mình để
kiến tạo các thị trường mới cùng những cơ hội phát triển ở những khu vực thách thức
nhất trên thế giới. Trong năm tài chính 2018, tổng đầu tư dài hạn của chúng tôi tại các
nước đang phát triển đạt 23 tỷ USD, giúp khu vực tư nhân đóng góp vai trò quan trọng
trong nỗ lực toàn cầu về xóa bỏ đói nghèo cùng cực và thúc đẩy thịnh vượng chung. Để
biết thêm thông tin chi tiết, mời truy cập www.ifc.org.
Cập nhật thêm tại:
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www.ifc.org/eastasia

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_EAP

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.facebook.com/IFC_org

www.ifc.org/SocialMediaIndex

ĐĂNG KÝ
Chương trình “Kiểm toán Nội bộ dành cho thành viên Hội đồng Quản trị”

TP. Hồ Chí Minh

GEP5_IAFB2
Hà Nội

08:00 – 17:00, Thứ 4 ngày 20/3/2019
Phòng Đà Nẵng – Huế, Tầng 2,

08:00 – 17:00, Thứ 6 ngày 22/3/2019
Phòng Ballroom, Tầng 1, Press Club,

Sheraton Saigon Hotel, 88 Đồng Khởi, Quận 1

12 Lý Đạo Thành, Quận Hoàn Kiếm

GEP4_IAFB1

Chương trình có số ghế tham dự hạn chế. Vui lòng gửi thông tin đăng ký tham dự về info@viod.vn
chậm nhất vào 08/03/2019 để được hưởng 10% ưu đãi đăng ký sớm; và 15/03/2019 là ngày
đăng ký cuối cùng. Việc đăng ký cho khóa GEP4_IAFB1 tại TP. HCM và GEP5_IAFB2 tại Hà Nội
sẽ được đóng khi VIOD đã nhận đủ số lượng đăng ký.
Đăng ký thông tin học viên
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 trước ngày 8/3/2019
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 Deloitte
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 giới thiệu
Giảm 5% cho các công ty niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Phí tham dự: 5.000.000đ/học viên (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 DOANH NGHIEP XA HOI VIEN THANH VIEN HOI DONG QUAN TRI VIET NAM
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 trước ngày 18/03/2019
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 học 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.
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