Ho Chi Minh City, 15 January 2019

TP. Hồ Chí Minh, 15/1/2019

You’re cordially invited to the workshop “IT risk

Chúng tôi trân trọng thân mời các bạn sinh
control and introduction about the CISA
viên khoa Hệ thống thông tin kinh doanh
training course" with details as below:
(BIS – Business Information Systems),
Date: 19 Jan (Saturday)
trường Đại học Kinh tế - Luật (UEL) tham dự
Time: 1.30pm – 5pm
Tọa đàm “Kiểm soát rủi ro CNTT và giới
Venue: Conference room A, University of
thiệu chương trình đào tạo chứng chỉ kiểm
Economics and Law (UEL)
toán CNTT quốc tế” diễn ra ngày 19/1 (thứ
Organisers: UEL, PwC Vietnam, BI Research
7) lúc 1.30pm, tại hội trường A, trường UEL.
Lab
Tọa đàm do trường UEL, công ty PwC và BI
LAB tổ chức.
Trung tâm BI LAB trường UEL, là đơn vị
phụ trách tổ chức và quản lý. Quỹ tài trợ
KOICA, Công ty TNHH REMANn và Công
ty TNHH Dịch vụ An toàn thông tin PwC
Cyber Việt Nam (PwC Cyber Việt Nam) là
các doanh nghiệp đồng hành hỗ trợ tài chính,
trao đổi, chia sẻ về việc thực hiện đào tạo
chương trình kiểm toán CNTT.
Tọa đàm xoay quanh các nội dung:

UEL’s BI Research LAB is responsible for event
organisation and management, while KOICA
sponsor fund, REMANn Co., Ltd and PwC
Vietnam Cybersecurity Services Company Ltd.
are the business partners who support and share
about the trainings for IT audit program.

Content of the workshop includes:
 The need of IT risk control from
businesses, financial institutions including
banking and insurance
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Nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức tài
chính tín dụng, ngân hàng, bảo hiểm đối
với kiểm soát rủi ro CNTT
 Giới thiệu chương trình học bổng “Đào
tạo chứng chỉ kiểm toán CNTT quốc tế”
 Sự thay đổi trong lĩnh vực kiểm toán khi
ngày càng nhiều doanh nghiệp triển khai
các hệ thống thông tin kinh doanh;
 Các định hướng nghề nghiệp và nhu cầu
nhân sự - có kiến thức không chỉ về kinh
tế - quản lý mà còn về công nghệ, hệ
thống thông tin kinh doanh - trong bối
cảnh hiện nay của các doanh nghiệp như
Big4, các ngân hàng, công ty bảo hiểm,
v.v.
 Hỏi/Đáp, giao lưu giữa sinh viên và
doanh nghiệp.
Đối tượng tham dự tọa đàm: Toàn thể sinh
viên UEL Khóa 17 học môn Hệ thống thông
tin kinh doanh.
Diễn giả & các doanh nghiệp khách mời:
1. Công ty PwC Cyber Việt Nam,
2. Công ty TNHH REMANn Việt Nam
(đại diện cho tổ chức KOICA, trình
bày về chương trình học bổng),
3. Công ty TNHH EY Việt Nam,
4. Công ty TNHH KPMG Việt Nam,
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam,
6. Cựu sinh viên UEL đang làm việc
trong các lĩnh vực có liên quan.



Introduction about the “CISA training
course” scholarship



The change in auditing when more and
more companies implement the business
information systems.



Career orientation and human resource
demand in as Big4, banks, insurance
companies, etc. (with the knowledge not
only in econimics and management but
also in technology and business
information systems)



Q&A

Participants: All UEL students – K17 studying
Business Information Systems.

Speakers and guests:
1. PwC Vietnam Cybersecurity Services
Company Limited
2. REMANn Co., Ltd. (representing KOICA to
introduce about the scholarship programme)
3. EY Vietnam Limited
4. KPMG Vietnam Limited
5. Deloitte Vietnam Limited
6. UEL’s alumni working in related aspects

Registration link: https://bit.ly/2ALdHfs
If you need further information, please find us at:
facebook.com/khoahttt.uel

Thông tin đăng ký: https://bit.ly/2ALdHfs
Cần thêm thông tin chi tiết, các bạn theo dõi
tại Facebook: facebook.com/khoahttt.uel
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