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 THƯ MỜI 
Tham dự kỳ sinh hoạt lần thứ 10 năm 2022 của Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc 

với chủ đề QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OECD 

 

Kính gửi: - Quý hội viên Câu lạc bộ kế toán trưởng toàn quốc 

     - Quý hội viên Phòng thương mại và công nghiệp Châu Âu 

        - Quý hội viên Viện Thành viên hội đồng quản trị độc lập 

     - Các cán bộ làm công tác tài chính kế toán trên toàn quốc 

 

Hiện nay kế toán không còn là công cụ quản lý đơn thuần mà đã trở thanh một ngôn 

ngữ kinh doanh. Nhiệm vụ của kế toán không chỉ là ghi chép, xử lý số liệu đơn thuần mà 

phải là cung cấp thông tin hữu ích và tham mưu cho nhà quản lý để ra các quyết định kinh 

tế. Mặt khác Chuẩn mực báo cáo tài chính cũng yêu cầu việc trình bày báo cáo tài chính 

phải phản ánh mô hình kinh doanh của đơn vị. Theo đó, để có thể làm tốt công tác tham 

mưu cho nhà quản lý, trình bày báo cáo tài chính theo đúng yêu cầu, người làm công tác kế 

toán trước hết phải là một nhà kinh tế và có hiểu biết về các vấn đề quản trị doanh nghiệp. 

Quản trị công ty hiệu quả là một yếu tố rất cần thiết để xây dựng và duy trì sự tín 

nhiệm và lòng tin của khách hàng với công ty và trong nội bộ doanh nghiệp với nhau. Sự 

hiện diện của một hệ thống quản trị công ty hiệu quả với việc áp dụng các thông 

lệ tốt, trong phạm vi một công ty đơn lẻ và cao hơn nữa trong cả nền kinh tế như một tổng 

thể, giúp cho sự thúc đẩy phát triển cho cả nền kinh tế quốc gia. Trên thế giới, Tổ chức 

Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã có rất nhiều nghiên cứu và báo cáo về thông lệ tốt 

về Quản trị công ty và thực tiễn áp dụng ở các nền kinh tế nhưng các báo cáo chủ yếu tập 

trung vào các quốc gia thành viên. Ở Việt Nam, quản trị công ty và các thông lệ tốt của nó 

là một khái niệm còn chưa thực sự phổ biến. 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc quản trị doanh nghiệp đối với người làm công tác 

kế toán, Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc (VCCA) thuộc Hiệp hội Kế toán và Kiểm 

toán Việt Nam (VAA) phối hợp với Tập Đoàn Vingroup, Viện Thành viên Hội đồng Quản 

trị Việt Nam (VIOD) và  Phòng thương mại và công nghiệp Châu ÂU EUROCHAM tổ 

chức kỳ sinh hoạt lần thứ 10 – năm 2022 với chủ đề “QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 

THEO TIÊU CHUẨN OECD”, cụ thể như sau: 
 

▪  Thời gian: Thứ sáu, Ngày 14/10/2022 từ 08h30 đến 11h30 

 

 

 

HIỆP HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 

VIỆT NAM 
CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2022 
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▪  Hình thức sinh hoạt: 

• Tham dự trực tiếp: Dành cho Hội viên của CLB Kế toán trưởng toàn quốc, Hội viên của 

Eurocham và khách mời của VIOD tại trung tâm hội nghị ALMAZ - Vinpearl Luxury 

A Đường Hoa Lan, KĐT Vinhomes Riverside, P.Phúc Lợi, Q. Long Biên, Hà Nội;  

• Tham dự trực tuyến (online qua phần mềm Zoom): Dành cho Hội viên CLBKTT không 

có điều kiện tham dự trực tiếp và Quý Anh/Chị chưa phải là Hội viên; 
▪  Lệ phí tham dự:  Miễn phí. 

DIỄN GIẢ TRÌNH BÀY: 
▪  Ông Nguyễn Viết Thịnh: FCCA, CIA, MBA – Giám đốc điều hành công ty 

CGS Việt Nam; Thành viên Hội đồng xếp hạng tín nhiệm FiinRatings; Thành viên Hội 

đồng cố vấn chuyên môn VIOD; 

▪  Ông Đỗ Lê Hùng: Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần sữa Việt 

Nam VINAMILK 

Để công tác hậu cần được chu đáo, đề nghị Anh/Chị đăng ký tham gia trước 12h00 

ngày 10/10/2022 bằng cách quét mã QR sau:   

 
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  

+ Văn phòng CLB Kế toán trưởng toàn quốc: 024.3868.9347 

+ Bà Trịnh Thanh Hằng: 0348.761.202 
Ban Tổ Chức sẽ gửi link zoom và hướng dẫn tham dự trước 01 ngày diễn ra buổi 

chia sẻ.  

Trân trọng kính mời! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Lưu VP.CLB 

TM. BAN CHỦ NHIỆM 

CHỦ NHIỆM 

 
Trịnh Đức Vinh 
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CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT LẦN THỨ 10 – 2022 

 CÂU LẠC BỘ KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUỐC  

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OECD 

 
Ngày 14 tháng 10 năm 2022 

 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8h00-8h30 Đăng nhập kỳ sinh hoạt Người tham dự 

8h30-8h40 Phát biểu khai mạc 

Ông Trịnh Đức Vinh, CPAA, Chủ 

nhiệm Câu lạc bộ, Phó Cục trưởng 

Cục Quản lý giám sát Kế toán, 

kiểm toán – Bộ Tài chính 

8h40-8h45 Phát biểu chào mừng 

Ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ 

tịch Hiệp hội doanh nghiệp Châu 

Âu; Phó Tổng Giám đốc Mazars 

Việt Nam, Giám đốc Mazars Hà Nội. 

8h45 – 8h50 Phát biểu chào mừng 
Ông Phan Lê Thành Long – Tổng 

giám đốc VIOD 

8h50 – 8h55 Phát biểu chào mừng 
Bà Trần Thanh Mai – Phụ trách 

kế toán Tập đoàn VINGROUP 

8h50-10h00 
Quản trị doanh nghiệp theo 

tiêu chuẩn OECD  

Ông Nguyễn Viết Thịnh: FCCA, 

CIA, MBA – Giám đốc điều hành 

công ty CGS Việt Nam; Thành viên 

Hội đồng xếp hạng tín nhiệm 

FiinRatings; Thành viên Hội đồng cố 

vấn chuyên môn VIOD; 

10h00-10h15 Giải lao  

10h15-11h00 
Thực tiễn quản trị tại doanh 

nghiệp  

Ông Đỗ Lê Hùng: Thành viên Hội 

đồng quản trị công ty cổ phần sữa 

Việt Nam VINAMILK 

 

11h00-11h30 
Thảo luận và trả lời câu hỏi 

của người tham dự 

Chủ nhiệm CLB, các diễn giả, và 

người tham dự 

11h30 Kết thúc Chủ nhiệm CLB 
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