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- The C-suite series - 

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ RỦI RO 

10 / 01 / 2013 | Khách sạn Intercontinental, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 

LÝ DO THAM DỰ 

ột lãnh đạo thành công thể hiện từ tầm nhìn chiến lược, phát triền và thực thi kế hoạch,  

quản trị rủi ro và điều hành hiệu quả các phòng ban để mang lại lợi ích tối ưu cho Doanh 

nghiệp. 

Sự kiện “Kỹ năng lãnh đạo & Quản trị rủi ro” tập trung vào cách thức một nhà lãnh đạo sẽ 

điều hành các phòng ban, những nội dung cần thông suốt và chiến lược cần thực hiện cho bộ 

phận Quản trị rủi ro của doanh nghiệp mình. 

GIÁ TRỊ MANG ĐẾN

Lợi ích đối với doanh nghiệp 

- Xác định các loại rủi ro; xây dựng các quy 

trình ưu tiên, giảm thiểu và quản trị rủi ro 

của doanh nghiệp 

 

 

- Triển khai các biện pháp để hạn chế rủi ro 

nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực từ 

những tình huống có thể phát sinh 

 

- Tích hợp quy trình quản trị rủi ro với các 

chiến lược cải tiến hiệu quả để tạo dựng 

giá trị bền vững cho doanh nghiệp 

 

Lợi ích đối với cá nhân 

- Xác định các loại rủi ro từ  thất bại trong 

chiến lược quản trị đến những rủi ro không 

kiểm soát được ở môi trường bên ngoài dẫn 

đến sự thay đổi về mục tiêu hoạt động 

 

- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro phát sinh 

từ nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp  

 

 

- Xử lý nhanh chóng và hiệu quả những rủi ro 

liên quan đến thương hiệu; điều hành hiệu 

quả bộ phận quản trị rủi ro để nắm bắt cơ hội 

kinh doanh kịp thời 

 

 
 

 

M 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ  

KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO & QUẢN TRỊ RỦI RO 

10 / 01 / 2013 | Khách sạn Intercontinental, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

(Chương trình sự kiện là dự thảo và có thể thay đổi không báo trước) 

8:00 GIAO LƯU & ĐĂNG KÝ 

LỄ GIỚI THIỆU 

IDG LEADERSHIP ACADEMY 

9:00 
  

 

PHẦN 1 

QUẢN TRỊ RỦI RO – TẠO DỰNG GIÁ TRỊ 

Chủ trì bởi:  
Ông Bruce E Flanagan 

Đối tác cấp cao của IDG Leadership Academy 
 

Phần này sẽ giúp các nhà lãnh đạo đánh giá lại cách tiếp cận hoạt động quản trị rủi ro của 

doanh nghiệp. Chúng ta sẽ tìm hiểu lý do tại sao các doanh nghiệp lại thất bại mặc dù đã xây 

dựng các mô hình quản trị rủi ro phức tạp; tại sao quản trị rủi ro lại là một yếu tố cực kỳ quan 

trọng cho lãnh đạo điều hành cấp cao; khi nào cần từ chối những cơ hội đem đến lợi nhuận 

nhưng ẩn chứa những rủi ro cực kỳ lớn; cách thức tạo dựng và giữ vững giá trị trong toàn bộ 

doanh nghiệp. 

 

Nội dung chuyên đề: 

- Tầm quan trọng của Quản trị rủi ro 

- Phân biệt các loại rủi ro 

- Giảm thiểu các loại rủi ro để tăng năng suất 

 

10:30 TIỆC TRÀ SÁNG 
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11:00 
 

PHẦN 2 

CHUYỂN ĐỔI RỦI RO THÀNH CƠ HỘI  

 

Chủ trì bởi:  

Ông Tamai Setsuro  

Nguyên Giám đốc điều hành IDG Nhật Bản 

 

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách thức xây dựng và tích hợp các quy trình nhằm dự 

báo, ưu tiên và giảm thiếu những mối đe dọa đối với doanh nghiệp. Bên cạnh việc xác định 

những rủi ro cần phải được bảo hiểm, chúng ta sẽ phân tích những rủi ro nào cần được ngăn 

chặn, giảm thiểu và quản lý nội bộ như là một phần trong chiến lược doanh nghiệp; cách thức 

đưa rủi ro vào chiến lược hoạt động, biến những rủi ro trong ngắn hạn thành những cơ hội 

trong dài hạn. 

 

Nội dung chuyên đề: 

- Cách thức nhìn nhận những rủi ro tiềm ẩn 

- Ứng dụng điều chỉnh chiến lược phù hợp giá trị công ty 

- Cách thức biến chuyển rủi ro thành cơ hội 

 

12:30 

TIỆC TRƯA 
 

Với sự hiện diện của các khách mời danh sự: 
 
 Ông Patrick J. Mc Govern – Sáng lập viên kiêm chủ tịch tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG 

 Ông Thân Trọng Phúc – CEO DFJ VinaCapital 

 Ông Bùi Đình Trường  - Giám đốc văn phòng đại diện công ty Dell Asia Pacific SDN tại 

Việt nam 

 Ông Vũ Đức Sỹ – CEO công ty đầu tư D&G Vietnam 

 Ông Jan Wassenius – Tổng giám đốc Ericsson khu vực Đông Dương 

 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Tổng giám đốc HD Bank 

 Ông Nguyễn Trí Dũng – Tổng giám đốc công ty Sản xuất thương mại xây dựng Minh 

Trân 

 Ông Laurence Wong – Tổng giám đốc công ty Bảo hiểm nhân thọ Great Easter 
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14:00 

  

 

PHẦN 3 

LÃNH ĐẠO QUẢN TRỊ RỦI RO 

Chủ trì bởi:  

Ông Edward Chien  

Giám đốc dịch vụ quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tuân thủ, PwC Việt Nam 
 

Phần này đề cập đến cách thức triển khai các công cụ và quy trình quản trị nhằm xác định, đo 

lường, giảm thiểu và quản lý các mức độ rủi ro thường xuất hiện trong hoạt động điều hành 

(Biết trước và phòng tránh), những rủi ro mang tính bản chất trong chiến lược, những rủi ro 

bên ngoài không dự đoán được. 

Tìm hiểu cách thức xây dựng chức năng phù hợp cho bộ phận quản trị rủi ro doanh nghiệp, 

thiết lập những ưu tiên và ngân sách cho những sáng kiến nhằm giảm thiểu rủi ro.  

 

Nội dung chuyên đề: 

- Cách thức triển khai “Sự ham muốn rủi ro” (Risk Appetite) 

- Thiết lập các mức ưu tiên cho ngân sách triển khai hoạt động giảm thiểu rủi ro 

- Kỹ năng quản trị rủi ro hiệu quả 

 

15:30 TIỆC TRÀ CHIỀU 

16:00 
  

 
PHẦN 4 

QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI 

Chủ trì bởi:  

Ông Samuel Lock  

Giám đốc điều hành The Clarion Institute, Singapore 

 
Phần này tập trung vào hoạt động dự báo những sai lầm có thể xuất hiện trong chiến lược đổi 

mới; duy trì sự cân bằng giữa những thành quả đạt được từ hoạt động đầu tư cải tiến sản 

phẩm/dịch vụ và những rủi ro có thể xảy ra; nhận thấy và phòng tránh những vấn đề xuất 

hiện từ chiến lược đổi mới này. 

 

Nội dung chuyên đề: 

- Cách thức lãnh đạo hoạt động đổi mới 

- Tác động của những rủi ro không dự đoán được 

- Các cách thức cân bằng giữa hoạt động đổi mới và quản trị rủi ro 

 

17:30 LỄ TRAO CHỨNG CHỈ & GIỚI THIỆU HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO IDG 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH 
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GIÁ TRỊ TĂNG THÊM  

 

É MỜI THAM DỰ sự kiện CEO World Forum 2013. Sự kiện quy tụ: 

- Hơn 16 diễn giả từ các tổ chức trong và ngoài nước 

- Hơn 20 ngân hàng và các tổ chức tài chính 

- 40 tổ chức từ nhiều lĩnh vực khác nhau như CNTT, Truyền thông, sản xuất, v.v. 

- Hơn 200 nhà lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

 
 
 

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

 
Phí tham dự (VND/người) 

 

 

Thời hạn áp dụng Trước 20/12 Từ 20/12 

Khách đăng ký & thanh toán sớm 3,5 triệu VND 5,0 triệu VND 

 

Ưu Đãi Đặc Biệt: Nếu đăng ký theo nhóm từ 3 người, phí tham dự là 3,0 triệu VND/người 

LƯU Ý 

 Các mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 

 Giá ưu đãi áp dụng tại thời điểm thanh toán, không áp dụng tại thời điểm đăng ký 

 Tỷ giá VND/USD được áp dụng tỷ giá chuyển đổi của Vietcombank vào ngày thanh toán 

Phí tham dự trên đã bao gồm: 

 Tài liệu huấn luyện 

 Quà tặng sự kiện 

 Tiệc trưa và tiệc trà giữa giờ  

 Phiên dịch song ngữ Việt – Anh 

 Vé mời tham dự sự kiện CEO World Forum 2013 bao gồm Conference và Gala Dinner 

1. Cách thức đăng ký 

 Liên hệ: Cô Trần Thanh Thảo – Mobile: (+84) 1638 119 988  

                                       Email: thao_tran@leadership.org.vn   

V 

http://ceo.org.vn/
mailto:thao_tran@leadership.org.vn
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 Đăng ký online: Nhấn vào đây 

2. Phương thức thanh toán 

 Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng IDG: 

Tại Tp. HCM:            P.1614 - Vincom Center - 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh 

Tại Tp. Hà Nội:            P. 202, Tầng 2, 20 Trần Hưng Đạo, Tp. Hà Nội. 

 Thanh toán Chuyển khoản: 

Tên tài khoản: Công ty TNHH IDG Việt Nam 

Số tài khoản: (VND) 99102922323 

Ngân hàng: Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam) – chi nhánh TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng 2, STC, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, Hồ Chí Minh 

Số chuyển nhanh:  SCBLVNVX 

Khách đăng ký chịu các khoản phí ngân hàng. Thanh toán được xem là hoàn thành khi đơn vị tổ chức nhận được 

toàn bộ các khoản phí. 

3. Điều kiện hủy bỏ đăng ký tham dự hoặc chuyển nhượng 

 Vé tham dự huấn luyện có thể được chuyển nhượng cho người khác tham dự, tuy nhiên cần phải 

thông báo chính thức bằng văn bản hoặc email cho BTC trước ngày hội thảo ít nhất 02 ngày. 

 Với các khách hàng đã thanh toán 100% phí, nếu hủy bỏ đăng ký trước ngày diễn ra sự kiện sẽ được 

bảo lưu vé tham dự cho bất kỳ sự kiện khác trong năm của IDG Việt Nam. 

 

LIÊN HỆ 
 
Cô Trần Thanh Thảo 

Trợ lý dự án IDG Leadership Academy 

M: (+84) 1638 119 988  

T: (+848) 3827 7500 - ext: 165 

E: thao_tran@leadership.org.vn  

 

http://www.leadership.org.vn/vi/chung-toi-lam-gi/the-c-suite-series/thong-tin-dang-ky.html
mailto:thao_tran@leadership.org.vn

