
Director Certification Program - DCP
Helping you, your board and your organization to grow

Dear Sir/Madam,

The Director Certification Program (“DCP” or “Program”) is developed by the Vietnam Institute of

Directors (“VIOD”) with technical support from the International Finance Corporation (“IFC”), a sister

organization of the World Bank and a member of the World Bank Group. DCP, a core component of

VIOD’s Governance Excellent Program (GEP), is designed to serve the growing need for training on

knowledge and skills needed for board of directors. It will help participants develop their skills as a director

and further their director career, strengthen understanding of the principals and practices of good

corporate governance. This dynamic and well recognized program will equip participants with thorough

knowledge of the responsibilities of directors and board members. Upon successful completion of the DCP

assessments, program participants will receive the DCP award issued by VIOD.

How will you benefit?

Be the FIRST to:

✓ Equip with the knowledge and skills needed for board of directors to improve your effectiveness

✓ Broaden view of directorship and provide direction to help improve personal performance and

consequently the organization performance.

✓ Get connections with fellow directors, share experiences with peers and distinctive facilitators from

various industries.

✓ Gain access to an unrivalled peer network and become part of our prestigious community of alumni.

How will your company benefit?

Better corporate governance helps companies:

✓ to attract more capital

✓ to strengthen decision-making

✓ to improve risk management and control

✓ to prepare for potential public listing, and

✓ to maximize long-term sustainability.

Topics covered and Learning Modules

The Director Certification Program is comprised of ten modules covering the basic corporate governance

understanding required for a director. The modules will be aided with slides, hand-outs, case studies, quiz,

video and break-out sessions for the most effective interactions among the facilitators and participants.

Who should attend?

New/ Aspiring directors

Senior executives 

PHilippe Moschetta

Professor/Giáo sư

AACSB Bridge Program. ESSEC

M Law, Insead MBA, CPA (US)

CFA, IDP-C

Ha Thu Thanh

Chairwoman/Chủ tịch VIOD/Deloitte 

Vietnam

Chris Razook

EAP Corporate Governance Lead

Trưởng nhóm QTCT 

Đông Á Thái Bình Dương

International Finance Corporation, IFC

Dr. Dinh Toan Trung

Portfolio Partner/Cố vấn Danh mục

International Center for Corporate 

Governance University St. Gallen

Giles Cooper

Partner and Co-Director

Luật sư Thành viên và Giám đốc

Duane Morris Vietnam 

Dr. Ta Thanh Binh

Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường

Head of Market Development

State Securities Commission, SSC

Phan Duc Hieu

Vice President/Phó viện trưởng

Central Institute for Economic 

Management, CIEM

Nguyen Nguyet Anh

Corporate Governance Officer

Chuyên gia Quản trị Công ty

International Finance Corporation, IFC

Nguyen Viet Thinh

CEO/Tổng giám đốc

Vietnam Institute of Directors, VIOD

Kính thưa Ông/Bà,

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.

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.

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.

Ai nên tham gia?

Thành viên HĐQT hiện tại và

tiềm năng

Lãnh đạo điều hành

cấp cao

Chương trình Chứng nhận Thành viên HĐQT – DCP
Phát triển chính bạn, Hội đồng quản trị và doanh nghiệp của bạn

Hoang Duc Hung

Partner/Phó tổng giám đốc

PwC Viet Nam

For further information or to enroll, please contact Ms. Ha My

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

Program fee for GEP3 – DCP1 

VND24,000,000/3-day program (excl. 10%VAT)

+ 30% discount for platinum members of CMP

+ 20% discount for gold members of CMP

+ 10% Early Bird discount for registration and 

payment made by 31/12/2018

Please contact VIOD for other discount schemes

Học phí Chương trình GEP3 – DCP1

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 31/12/2018

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

Facilitators

Hướng dẫn viên

Date: 10-12/1/2019 (3 fulldays)

Time: 8:00 – 16:30 daily includes lunch at hotel

Venue: Ballroom 2, 1st Floor, Le Meridien Saigon 

3C Ton Duc Thang, D1, HCMC

Ngày: 10-12/1/2019 (3 ngày)

Thời gian: 8:00 - 16:30 hằng ngày bao gồm ăn trưa tại khs

Địa điểm: Phòng Ballroom 2, Tầng 1, Khs. Le Meridien                  

3C Tôn Đức Thắng, Q1, Tp. HCM


