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"Internal Audit
Transformation"

trân trọng kính mời Anh/Chị tham dự
Hội thảo “Internal Audit Transformation" do
Wolters Kluwer (TeamMate) tổ chức để tìm hiểu kỹ
hơn về quá trình chuyển đổi trong hoạt động kiểm

Matthew Sullivan

Derek Titterington

Phó chủ tịch phụ trách kinh doanh
TeamMate Asia Pacific

Tổng Giám đốc
TeamMate Asia Pacific

toán nội bộ trong kỷ nguyên công nghệ số này.
Hội thảo có sự góp mặt của ba chuyên gia PwC
Việt Nam trong lĩch vực Kiểm toán,
tư vấn rủi ro CNTT
Nguyễn Mỹ Hạnh

Đại diện
Vụ Kiểm toán nội bộ

Giám đốc
Quản lý rủi ro CNTT
PwC Vệt Nam

Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam

Kính gửi: Quý Công ty
Trong khoảng vài năm trở lại đây, vai trò của đội ngũ kiểm toán
nội bộ trong tổ chức đã có những thay đổi đáng kể, từ việc tập
trung vào hoạt động kiểm tra chuyên sâu trong các kiểm soát tài
chính, quy trình hoạt động, các giao dịch chi tiết cho đến tăng
cường nâng cao giá trị và tư vấn đóng góp cho hoạt động kinh
doanh của tổ chức. Đội ngũ kiểm toán nội bộ luôn phải định
hướng cho việc sử dụng nguồn lực sao cho hiệu quả và tối ưu
nhất để cân bằng giữa chức năng đánh giá giá rủi ro trong khi
vẫn đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động tư vấn cho lãnh
đạo.

8:30 - 13:00
Ngày 25/4/2017
Khách sạn
Renaissance
Riverside Hotel
Saigon

Bên cạnh những thay đổi về tư duy và vai trò của mình, kiểm
toán nội bộ cũng cần trang bị những kiến thức, công nghệ và
quy trình phù hợp trong kỷ nguyên đột phá công nghệ số này
khi mà dữ liệu lớn (Big Data), an ninh mạng trực tuyến (cyber
security), điện toán đám mây (Cloud Computing)… ngày càng
trở nên phổ biến và là nguồn lực định hướng, thúc đẩy hoạt
động của các tổ chức. Việc trang bị càng sớm càng tốt cho đội
ngũ kiểm toán nội bộ sẽ chuyển đổi mạnh mẽ về hiệu quả, năng
suất lao động cũng như giá trị mà bộ phận này mang lại cho tổ
chức. Thời điểm này chính là thời điểm lý tưởng nhất để kiểm
toán nội bộ chuyển mình nhằm thể hiện được những giá trị cao
hơn nữa mà các lãnh đạo và quản lý cấp cao mong đợi.

Nguyễn Thanh Hải
Trưởng phòng cao cấp
Quản lý rủi ro CNTT
PwC Việt Nam

Nguyễn Tiến Thành
Trưởng phòng cao cấp
Quản lý rủi ro CNTT
PwC Việt Nam

Tham dự hội thảo
sẽ giúp Anh/Chị:

Nguyễn Đình Thái
Trưởng đại diện
TeamMate Vietnam

• Có được những hiểu biết có giá trị, làm thế nào tận
dụng công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả kiểm toán

• Hiểu được xu thế phát triển mới nhất trong hoạt
động quản lý kiểm toán và phân tích dữ liệu

• Cơ hội giao lưu và tăng cường mối quan hệ với
TeamMate và các chuyên gia trong ngành kiểm toán

Đơn vị phối hợp

Đơn vị tổ chức

Hội thảo

"Internal Audit
Transformation"

Đăng ký tham dự hội thảo
Miễn phí tham dự
Tên:
Chức danh:
Doanh nghiệp:
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:

8:30 - 13:00
Ngày 25/4/2017
Khách sạn Renaissance
Riverside Hotel Saigon
8 - 15 Tôn Đức Thắng
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh



Anh/chị vui lòng gửi thư đăng ký trước

Người nhận:

Lại Khánh Linh

Thư ký, Dịch vụ Quản lý Rủi ro
CNTT, PwC Việt Nam



ngày 18/04/2017 theo địa chỉ:

Địa chỉ:
Tầng 8, Tòa nhà Saigon
Tower, 29 Lê Duẩn, Quận 1,
TP. Hồ Chí Minh

Email:
lai.khanh.linh@vn.pwc.com
Điện thoại:
+84 906-697-812

Do số lượng có hạn, xin vui lòng gửi tối đa hai nhân sự tham dự từ mỗi tổ chức.

Đơn vị phối hợp

Đơn vị tổ chức

Chương trình
08:30

Registration and Welcome Coffee

09:00

Welcome & Introduction
Matthew Sullivan, General Manager, TeamMate Asia Pacific

09:15

Applying Technology in Internal Audit
Nguyen My Hanh, IT Risk Assurance Director, PwC Vietnam
Nguyen Tien Thanh, IT Risk Assurance Senior Manager, PwC Vietnam
Nguyen Thanh Hai, iT Risk Assurance Senior Manager, PwC Vietnam
The main objective is to introduce the audience about some common supporting technology in Internal
audit activities: Audit management, data analytics and continuous monitoring. PwC will also focus on 3
aspects (people, process and technology) which bring success & efficiency in that field.

10:00

Maximizing Audit Efficiency: Use the Right Tools and Techniques
Nguyen Dinh Thai, Business Development Manager, TeamMate Vietnam
Find out how using an audit management system such as TeamMate can help your audit team
be more efficient.

10:45

Networking Break and TeamMate Test Drive
Enjoy beverage and canapés while networking with the peers and our credentialed representatives.
You can also test out the latest TeamMate version.

11:15

TeamMate experience sharing
Internal Audit, State Bank Of VietNam
Experience for applying TeamMate on the internal audit activities of the State Bank of Vietnam.

11:30

Questions and Answers Panel
Panelist:

Derek Titterington, Vice President Sales, Asia Pacific
Nguyen My Hanh, IT Risk Assurance Director, PwC Vietnam
State Bank of Vietnam

Moderator:

Nguyen Dinh Thai, Business Development Manager, TeamMate Vietnam

Panelists will be on stage to share best practices of Audit and address your concerns on audit
automation. It will be an interactive session!

11:50

Closing Remarks
Matthew Sullivan, General Manager, TeamMate Asia Pacific

12:00

Networking Buffet
Take the opportunity to network to the credentialed
TeamMate staff and fellow audit professions

