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NHỮNG GIÁ TRỊ CHO NGƯỜI THAM DỰ

Thành viên HĐQT mới/�ềm năng

Các Cá nhân làm việc trực �ếp, 
chặt chẽ với HĐQT

Cập nhật các thông lệ QTCT tốt 
trong khu vực và trên thế giới
Kết nối mạng lưới xuyên quốc gia 
của các thành viên HĐQT

Thịnh vượng

+

+

Trang bị kiến thức về 
Quản trị Công ty (QTCT)
Học hỏi về những thông lệ QTCT tốt
Ghi nhận 30 giờ học CPD trong
các chương trình Chứng nhận
Quản trị Tiên �ến của VIOD

Linh hoạt

+

+

+

Giao lưu với đội ngũ hướng dẫn 
giàu kiến thức và kinh nghiệm 
thực tế
Chia sẻ kinh nghiệm quý báu 
cùng các chuyên gia hàng đầu

Uyên thâm

+

+

Trở thành một phần của 
mạng lưới thành viên của VIOD
Tham gia Chương trình 
Thành viên Doanh nghiệp (CMP) 
và Cá nhân (IMP)

Ưu việt
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Ban Điều hành Cấp cao

Chương trình Chứng nhận Thành viên Hội đồng Quản trị (“Chương trình” hay 
“DCP”) được Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (“VIOD”) thực hiện 
với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (“IFC”).

Chương trình được thiết kế để phục vụ nhu cầu ngày càng lớn về phát triển 
kiến thức chuyên môn, nâng cao kỹ năng quản trị, cập nhật khả năng lãnh đạo 
trong môi trường đầy thách thức cho các Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT).

Được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, chương trình giúp các diễn giả và 
người tham dự tại Việt Nam và trên thế giới �ếp cận trực �ếp, dễ dàng, không 
giới hạn bởi thời gian và không gian, đem lại nhiều cơ hội chia sẻ quý giá từ các 
chuyên gia có uy �n trên thế giới, tạo sự kết nối với mạng lưới xuyên quốc gia 
một cách thuận lợi, trong một môi trường sinh thái chuyên nghiệp và hiệu quả.



CHƯƠNG TRÌNH
THỰC HIỆN
NHƯ THẾ NÀO?

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

event@viod.vn +84 (0)93 624 9697 www.viod.vn

Bài giảng: được thực hiện bởi 
các chuyên gia về QTCT và các 
thành viên HĐQT có nhiều kinh 
nghiệm về QTCT tại Việt Nam, 
trong khu vực và trên thế giới

Thời lượng: 6 buổi học tương tác 
TRỰC TUYẾN QUA ZOOM

Hoạt động: tương tác nhóm, 
thảo luận, chia sẻ và giải quyết 
bài tập �nh huống thực tế trong 
khu vực cũng như trên thế giới, 
nhập vai và nhiều hoạt động khác...

CÁC QUYỀN LỢI KHÁC

(*) tùy thuộc vào quy định của địa phương 
tại từng thời điểm.

Tặng 01 Năm Phí Hội viên 
khi Tham gia Chương trình 
Thành viên Cá nhân (IMP) 

Tham dự Miễn phí Một (01) 
Chương trình/Sự kiện 
dành riêng cho Hội viên

+

+

Kết nối: trong và sau chương trình qua 
các sự kiện trực tuyến hoặc trực �ếp (*)

Được cấp Chứng nhận DCP bởi VIOD khi:
Các bài đánh giá cuối chương trình đạt điểm trên 60%
Tham dự trên 80% thời gian chương trình

MODULE 1: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ HĐQT
Chủ đề 1. Tổng quan về Quản trị Công ty
•  Phần 1. Tổng quan về Quản trị Công ty 
•  Phần 2. Vai trò và trách nhiệm của HĐQT 
•  Tiếp đón hội viên DCP trực tuyến: “We meet Us”

MODULE 1: CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ HĐQT
Chủ đề 2. Hiệu quả của HĐQT 
•  Phần 1. Thành phần và Cơ cấu của HĐQT 
•  Phần 2. Quy trình và Thủ tục trong Hoạt động của HĐQT 
•  Phần 3. Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên HĐQT 

MODULE 2. SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN

Chủ đề 3. Trách nhiệm của HĐQT với Các Bên Liên quan 
và với Các Quy định Pháp lý 

•  Phần 1. Môi trường Pháp lý tại Việt Nam cho Thành viên HĐQT 
•  Phần 2. Bảo vệ Cổ đông & Công bố Thông �n 
•  Phiên thảo luận  1: Pháp lý và Công bố thông �n tại Việt Nam 

MODULE 3. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 
Chủ đề 4. Hoạt động của HĐQT 
•  Phần 1. Tham gia của HĐQT trong Chiến lược 
•  Phần 2. Đằng sau những con số 

MODULE 4. VAI TRÒ GIÁM SÁT CỦA HĐQT 

Chủ đề 5. Vai trò Giám sát của HĐQT 
•  Phần 1. Hiểu về Quản trị Môi trường Kiểm soát 
•  Phiên thảo luận 2: Những thách thức khi Thực hiện Vai trò                   

Giám sát của HĐQT 

MODULE 5. VĂN HOÁ HĐQT & KẾT LUẬN

Chủ đề 6. Văn hoá HĐQT và Kết luận
•  Phần 1. Văn hoá HĐQT 
•  Phần 2. Kết luận - Thành viên HĐQT Thực sự Nghĩa Là Gì? 
•  Đánh giá cuối khoá và Hành trình kế �ếp? 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC:

Hỗ trợ Kỹ thuật: và nhà tài trợ


