
Tổng quan

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT (“DCP” hay “Chương trình”) được Viện Thành viên Hội

đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) xây dựng với hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”),

một tổ chức đồng cấp với Ngân hàng Thế giới và là thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới. DCP là

chương trình nòng cốt nằm trong chuỗi các Chương trình Quản trị Tiên tiến (GEP) của VIOD, được thiết

kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về đào tạo kiến thức và kỹ năng cần thiết cho HĐQT. Chương trình

này sẽ giúp người tham dự phát triển kỹ năng thành viên HĐQT và đẩy mạnh hơn nữa tính chuyên

nghiệp, tăng cường hiểu biết về những nội dung chính và thực hành tốt trong quản trị công ty. Chương

trình năng động và được công nhận rộng rãi này sẽ trang bị cho người tham dự kiến thức toàn diện về

trách nhiệm của thành viên HĐQT và ban điều hành. Khi hoàn thành thành công phần kiểm tra của

chương trình DCP, người tham dự sẽ được nhận chứng chỉ DCP do VIOD cấp.
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Chương trình có lợi ích gì cho bạn?

Là NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN được:

✓ Trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết của thành

viên hội đồng quản trị để cải thiện hiệu quả

✓ Mở rộng tầm nhìn của thành viên HĐQT và cung

cấp định hướng để giúp cải thiện kết quả hoạt

động cá nhân và từ đó cải thiện kết quả hoạt

động của tổ chức. 

✓ Kết nối với các thành viên HĐQT khác, chia sẻ

kinh nghiệm với cộng sự và các giảng viên xuất

sắc từ nhiều ngành.

✓ Được tiếp cận với mạng lưới cộng sự tốt nhất và

trở thành một phần của cộng đồng cựu học viên.

Chương trình có lợi ích gì cho công ty?

Quản trị công ty tốt hơn giúp các công ty:

✓ thu hút được nguồn vốn bên ngoài tốt hơn

✓ cải thiện quy trình ra quyết định

✓ cải thiện quản lý và kiểm soát rủi ro

✓ chuẩn bị cho việc niêm yết đại chúng, và

✓ tối đa hóa sự bền vững trong dài hạn. 

Chương trình được thực hiện như thế nào?

Chương trình này, bao gồm ba ngày tham gia tập trung có giảng viên, người hướng dẫn trực tiếp, sẽ

cung cấp cho người tham dự các kiến thức chuyên sâu, nghiên cứu tình huống, và bài tập để phát triển

kỹ năng của thành viên HĐQT. Chương trình sẽ có tính tương tác cao và khuyến khích học viên chia sẻ

và thảo luận kinh nghiệm bản thân.

Các modules DCP sẽ có sự tham gia trợ giúp của nhiều người hướng dẫn khác nhau có kiến thức

chuyên sâu về chủ đề và kinh nghiệm phong phú về hoạt động của HĐQT.

Thành viên HĐQT khách mời sẽ dẫn dắt một số module đào tạo dựa trên kinh nghiệm thực tế sâu rộng.

Ai nên tham gia?

Thành viên HĐQT hiện tại

và tiềm năng

Lãnh đạo điều hành

cấp cao
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Các chủ đề và các Chương (Module) 

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT bao gồm mười module về kiến thức cơ bản trong quản trị

công ty mà một thành viên HĐQT cần có. Những module này sẽ được hỗ trợ thực hiện bằng bài giảng, tờ

bài tập, nghiên cứu tình huống, câu hỏi, video và chia nhóm học tập để có tương tác hiệu quả nhất giữa

giảng viên và học viên.

NGÀY 1

Thứ năm

10/1/2019

8:00 –

17:00

Module 1: Tổng quan về Quản trị Công ty

• Quản trị công ty là gì? 

• Nguyên tắc chính của quản trị công ty tốt

• Xu hướng quản trị công ty toàn cầu

• Sự cần thiết phải quản trị công ty tốt

• Xu hướng quản trị công ty ở Việt Nam/ASEAN

Module 2: Hiệu quả của HĐQT 

Phần 1: Vai trò và Trách nhiệm của HĐQT

• Vai trò và trách nhiệm chính của HĐQT 

• Vai trò của HĐQT và vai trò của ban điều hành

• Vai trò lãnh đạo của HĐQT 

Module 2: Hiệu quả của HĐQT 

Phần 2: Thành phần và Cơ cấu

• Tuyển dụng HĐQT: thông lệ tốt và thông lệ hiện tại; 

xung đột lợi ích

• Thành phần HĐQT, sự khách quan và độc lập của 

Thành viên HĐQT

• Các ủy ban thuộc HĐQT và hoạt động của các UB

Module 2: Hiệu quả của HĐQT 

Phần 3: Quy trình và Thủ tục Làm việc

• Vai trò của thư ký công ty/cán bộ điều hành

• Quy trình làm việc của HĐQT 

• Hướng dẫn & đào tạo thành viên HĐQT 

• Thù lao & đánh giá thành viên HĐQT

• Quy hoạch kế nhiệm

NGÀY 2

Thứ sáu

11/1/2019

8:00 –

17:00

Module 3: Quyền và Nghĩa vụ của TV HĐQT

• Quyền của TV HĐQT, vd: thù lao, tiếp cận thông tin

• Nghĩa vụ cẩn trọng, nghĩa vụ trung thành

• Bộ Quy tắc Đạo đức, xung đột lợi ích 

Module 4: Bảo vệ Cổ đông & Công bố Thông tin

• Quyền của cổ đông

• Đại Hội đồng Cổ đông và liên hệ với cổ đông

• Báo cáo thường niên và công bố thông tin chính

Module 5: Môi trường Pháp lý tại Việt Nam cho Thành

viên HĐQT 

• Môi trường pháp lý liên quan đến HĐQT và thành viên 

HĐQT

• Khung pháp lý quản trị công ty của Việt Nam 

• Vai trò của HĐQT trong hiểu biết về nghĩa vụ pháp lý 

của công ty

• Cách tiếp cận vượt mức tuân thủ

Module 6: Đằng sau những con số

• Kết nối chiến lược với tài chính

• Vai trò của ban điều hành, kiểm toán, ủy ban kiểm toán 

và HĐQT đối với báo cáo tài chính

• Hiểu các báo cáo

• Thẩm định đầu tư

• Hiểu về định giá công ty

NGÀY 3

Thứ bảy

12/1/2019

8:00 –

17:00

Module 7: Văn hóa Công ty, Quy tắc Quản trị Công ty 

và Bộ Quy tắc Đạo đức

• HĐQT có vai trò gì trong bảo đảm công ty có được có 

được văn hóa tốt đẹp?

• Quy tắc Quản trị Công ty là gì và xu hướng quốc tế và 

trong nước hiện tại?

• Thế nào là Bộ Quy tắc Đạo đức tuân thủ thông lệ tốt?

Module 8: Hiểu biết về Môi trường Kiểm soát

• Môi trường kiểm soát trong bối cảnh quản trị công ty

• Vai trò và chức năng chính của Ủy ban Kiểm toán

• Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro

• Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán độc lập

• Tuân thủ và tố giác

Module 9: Tham gia của HĐQT trong Chiến lược

• Nhớ lại: Chiến lược kinh doanh là gì?

• Công cụ xây dựng chiến lược

• Vai trò của HĐQT so với vai trò của BĐH liên quan đến

chiến lược

• Giám sát việc thực hiện chiến lược 

Module 10: Tính năng động (dynamics) của HĐQT 

• Dynamics của HĐQT trong bối cảnh quản trị công ty tốt

• Đánh giá HĐQT có thể giúp thiết kế (lại) HĐQT

• Đạo tạo và phát triển liên tục đối với HĐQT 

• Cân bằng giữa xung đột lành mạnh và không lành mạnh

Để biết thêm thông tin hoặc đăng ký học

vui lòng liên hệ với chị Hà My:

Email: info@viod.vn

Hotline: +84 (0)93 624 9697

Web: www.viod.vn

Học phí Chương trình :

24.000.000 VNĐ/chương trình 3 ngày

(chưa bao gồm 10% VAT)

+ Giảm giá 30% cho thành viên CMP hạng platinum 

+ Giảm giá 20% cho thành viên CMP hạng vàng

+ Giảm giá 10% cho đăng ký sớm và hoàn tất thanh toán trước

ngày 31.12.2018

Liên hệ với VIOD để có thông tin về chương trình giảm giá khác
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