
Khóa đào tạo Quốc tế về “Kiểm toán 

nội bộ - Đối phó với gian lận” 
18/5 tại Hà Nội, 20/5 tại Tp. HCM 

Đối tượng tham dự  
 
Trưởng, phó phòng và các cán bộ 

trực tiếp làm công tác kiểm soát, 

kiểm toán nội bộ tại Hội sở chính; 

tại chi nhánh và đơn vị trực thuộc 

của các Tổ chức Tín dụng. 

Mục đích khóa học 
Khóa đào tạo nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho kiểm 

toán viên về phòng ngừa, phát hiện và điều tra các vụ gian lận 

hoặc nghi ngờ gian lận. Học viên sẽ nhận biết về vai trò của mình 

trong việc phòng, chống, phát hiện và điều tra gian lận và trở nên 

quen thuộc với các dấu hiệu hoặc các thông tin đáng chú ý; thông 

hiểu thủ tục kiểm toán và các loại tài liệu cần thiết làm bằng chứng 

hỗ trợ cho các phát hiện kiểm toán, hỗ trợ cho việc lập báo cáo. 

 

Nội dung đào tạo cơ bản 
• Những nguyên tắc cơ bản về kiểm soát gian lận. 

• Vai trò của kiểm toán viên trong kiểm soát gian lận. 

• Giải mã những dấu hiệu nghi ngờ. 

• Các loại gian lận. 

• Xây dựng bản đồ về gian lận. 

• Phát hiện gian lận. 

• Điều tra các trường hợp gian lận. 

 

 

 

 

 

Chương trình hợp tác giữa 

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

(VNBA) và PwC Việt Nam 

 



Giảng viên 

Học phí 
 
Học phí: 1.500.000 đồng/học viên (gồm phí tham dự khóa đào tạo, tài liệu và ăn nhẹ giờ giải lao). 

 

Chiết khấu: Giảm 5% học phí cho các tổ chức đăng ký từ 05 học viên trở lên; 10% cho các tổ chức đăng ký từ 

10 học viên trở lên. 

 

 

 

 

Nik Shahrizal Sulaiman - Giám đốc 

của PwC Malaysia 

Nik Shahrizal có hơn 14 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và 

chuyên gia trong kiểm toán nội bộ, 

trong lĩnh vực đánh giá rủi ro doanh 

nghiệp. Ông từng được huấn luyện 

với tư cách là kiểm toán viên nội bộ 

trong tập đoàn ngân hàng lớn ở Anh 

và hiện tại ông đang chịu trách nhiệm 

chính cho việc thực hiện các dự án 

kiểm toán nội bộ cho khách hàng của 

PwC. 

Steven Leong - Trưởng phòng cấp 

cao của PwC Malaysia 

Ông Steven có 21 năm kinh nghiệm 

trong việc điều tra và chống gian lận 

ngân hàng bao gồm các gian lận nội 

bộ và bên ngoài trong chuỗi bán lẻ và 

lĩnh vực ngân hàng bán buôn - mảng 

khách hàng doanh nghiệp vừa và 

nhỏ.  Ông là thành viên Hiệp hội 

chứng nhận phân tích rủi ro gian lận 

(ACFE), Hoa Kỳ; thành viên thường 

trực gian lận rủi ro của Hiệp hội Ngân 

hàng Malaysia (ABM).  

Thông tin khóa học 

 
HÀ NỘI 
Ngày: 18/5/2016 (cả ngày) 

Thời gian: 8am – 11.30am & 1.30pm – 5pm 

Địa điểm: Hội trường Học viện Ngân hàng, 12 

Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội 

 

 
Tp. Hồ Chí Minh 
Ngày: 20/5/2016 (cả ngày) 

Thời gian: 8am – 11.30am & 1.30pm – 5pm 

Địa điểm: Hội trường Ngân hàng Nhà nước, số 8 Võ 
Văn Kiệt, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 

 

Đăng ký tham dự và nhập học 

Đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi 

theo đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại tới: 

Trung tâm đào tạo, Hiệp hội Ngân hàng Việt 

Nam 

193 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

ĐT: 04.38 218 682; Fax: 04.39 740 427  

Liên hệ: anh Đỗ Quang Long, DĐ: 0904 966 998 

Email: daotao.vnba@gmail.com 

Hạn đăng ký: trước ngày 13/5/2016 

 

Đăng ký theo mẫu Phiếu đăng ký (đính kèm) và gửi 

theo đường bưu điện, Fax hoặc điện thoại tới: 

Văn phòng đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt 

Nam tại TPHCM 

Số 8 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. HCM. 

ĐT: 08.38 213 957; Fax: 08.38 296 076 

Liên hệ: chị Hoàng Thục Yến, DĐ: 0902 689 166. 

 Email: vanphonghcm.vnba@gmail.com 

Hạn đăng ký: trước ngày 16/5/2016 
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Phiếu đăng ký tham dự 
Khóa đào tạo Quốc tế về “Kiểm toán nội bộ - Đối phó với 

gian lận” 

 

 
 

1. Thông tin Đơn vị đăng ký 

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….. 

Điện thoại:……………………..…………………… Fax: …………………………………… 

Người liên hệ: ……………………………………. Chức vụ: ……………………………… 

Mobile: …………………………………………….. Email: …………………………………. 

2.   Thông tin viết hóa đơn 

Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….. 

Mã số thuế: …………………..………………………………………………………………………

   

3.   Danh sách người tham dự 

STT  Tên học viên Chức vụ Mobile Email 

01         

02         

03         

…         

5.   Phương thức thanh toán: Vui lòng chuyển khoản tới 

 

Chủ tài khoản:  Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 

Số tài khoản:  1201 00000 26727  

Tên ngân hàng:  Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Sở giao dịch I  

Mô tả:  Khóa học kiểm toán nội bộ_ [Tên công ty] 

 

 

  

4.   Tổng số tiền thanh toán: ………………. 


