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Lợi ích khi đăng kí tham dự

Những năm gần đây đã có nhiều hoạt động tái cấu trúc các Ngân hàng Việt 

Nam được thực hiện nhằm cải thiện khả năng thanh khoản, tăng cường vị thế 

tài chính và đáp ứng với yêu cầu ngày càng tăng từ Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam và các nhà đầu tư nước ngoài. Với thời hạn áp dụng Basel II đang đến

gần, các Ngân hàng Việt Nam sẽ cần làm nhiều việc hơn để đạt được mục tiêu 

đặt ra bao gồm mục tiêu tài chính và tuân thủ với khuôn khổ pháp lý quốc tế. 

"Kiểm toán Nội bộ (IA) giúp tổ chức đạt được mục tiêu bằng cách sử dụng

phương pháp tiếp cận có hệ thống để đánh giá và cải thiện hiệu quả quản lý rủi 

ro, kiểm soát, và các quy trình quản trị" - trích dẫn từ Định nghĩa của Kiểm toán 

Nội bộ của Viện kiểm toán viên nội bộ (IIA). Thêm vào đó, Thông tư 44 do Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam đưa ra về hoạt động Kiểm toán Nội bộ cũng yêu cầu

Kiểm toán nội bộ theo phương pháp tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro.

Phương pháp tiếp cận dựa trên mức độ rủi ro tạo điều kiện cho việc tối ưu hóa 

các nguồn lực hữu hạn của Kiểm toán Nội bộ mà vẫn bảo đảm ưu tiên cho các 

lĩnh vực/hoạt động có rủi rao cao/trung bình. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống 

có rủi ro cao trong ngân hàng, ví dụ như rủi ro tín dụng, các rủi ro đang nổi lên

như rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động bao gồm nhưng không giới hạn rủi ro 

thông tin, rủi ro tuân thủ và rủi ro gian lận có cần được đưa vào để đánh giá , 

phục vụ cho việc lập kế hoạch Kiểm toán Nội bộ hàng năm?

Với chuyên môn của PwC trong lĩnh vực Kiểm toán Nội bộ và kinh nghiệm đào

tạo cho các ngân hàng, chúng tôi sẽ đem lại cho học viên kinh nghiệm thực tiễn

để ứng dụng vào việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm dựa trên mức độ

rủi ro, đáp ứng được kỳ vọng của các bên liên quan và phù hợp với mục tiêu

của tổ chức.

Đây là khóa học kéo dài một ngày trong lớp học, bao gồm các hoạt động thảo

luận và các tình huống thực tiễn

Mục tiêu

Nhằm giúp kiểm toán nội bộ

lập kế hoạch kiểm toán nội

bộ năm một cách hiệu quả, 

đáp ứng được yêu cầu và

mong đợi của HĐQT, ban 

lãnh đạo, và ứng phó được

các rủi ro chính yếu đối với

tổ chức.

Ai nên đăng ký
tham dư?
Kiểm toán nội bộ trong ngân
hàng bao gồm:
• Giám đốc Kiểm toán nội

bộ
• Trưởng phòng Kiểm toán
• Trưởng nhóm Kiểm toán
• Kiểm toán viên nội bộ

Nhằm trang bị cho kiểm toán viên 

nội bộ kiến thức ứng dụng các 

nguyên tắc kiểm toán nội bộ dựa 

trên mức độ rủi ro vào công việc 

kiểm toán.
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academy.sg@sg.pwc.com

Thông tin về Lãnh đạo buổi hội thảo

Nội dung khóa tập huấn

Phí đăng ký 

8,000,000 VNĐ/ người 

• Phí đã bao gồm VAT
• Ưu đãi: giảm 10% cho hơn 

một học viên đăng ký

Người tham dự
đã phát biểu gì?

“Tuyệt vời – củng cố lại

tầm quan trọng của kiểm

soát.

“Khóa học thú vị nhất mà

tôi từng dự.”

“Tuyệt vời! Tôi tham gia

thảo luận thoải mái và nội

dung khóa tập huấn có

liên quan đến công việc

hàng ngày của tôi. "

Quá trình xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ

hàng năm dựa trên rủi ro

• Hiểu biết chiến lược và mục tiêu của

công ty

• Tổng hợp đối tượng kiểm toán và cách

thức xây dựng

• Thực hiện đánh giá rủi ro bởi kiểm toán

nội bộ

• Xây dựng kế hoạch kiểm toán hàng

năm dựa trên kết quả đánh giá rủi ro

• Thông tin và phê duyệt kế hoạch kiểm

toán hàng năm

Xavier Potier

Xavier là Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán Rủi ro của 

PwC Việt Nam. Xavier đã có hơn 15 năm kinh 

nghiệm trong quản lý rủi ro và kiểm toán nội bộ đối 

với các tổ chức quốc tế và đã giám sát quản lý rủi 

ro trên khắp châu Âu cho các công ty lớn thuộc 

ngành công nghiệp. Ông là người huấn luyện chính 

thức tại Tòa án châu Âu cho Kiểm toán viên tại 

Luxembourg trong giảng dạy quản lý rủi ro và kiểm 

toán nội bộ và có nhiều kinh nghiệm trong huấn 

luyện các hội đồng quản trị cấp cao.

Nguyễn Trần Ngọc Anh

Ngọc Anh là Trường phòng Kiểm toán rủi ro tại 

PwC Việt Nam. Cô đã có 8 năm kinh nghiệm 

trong kiểm toán nội bộ trước khi gia nhập PwC 

Việt Nam. Ngọc Anh có nhiều kinh nghiệm sâu 

rộng trong việc dẫn dắt nhóm kiểm toán để kế 

hoạch kiểm toán nội bộ được phê duyệt. Ngọc 

Anh đã làm việc tại nhiều ngành công nghiệp 

khác nhau, bao gồm ngân hàng, bảo hiểm, và 

một số lĩnh vực khác. Cô cũng đã tham gia vào 

buổi hội thảo Nhật Bản gần đây nhất của chúng 

tôi tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Rủi ro dựa trên Kiểm toán Nội bộ là gì?

• Các nguyên tắc chủ chốt
• Các giai đoạn của Kiểm toán Nội bộ dựa

trên đánh giá rủi ro

PwC’s Academy

Cách đăng ký
Vui lòng liên hệ với chúng tôi

qua email hoặc điện thoại.

 Tại Tp. HCMC

Cô Nguyễn Thị Huyền Ngân

Email: 

nguyen.t.huyen.ngan@vn.pwc.com

ĐTDĐ: +84- 908 769 891

 Tại Hà Nội

Cô Dương Thái Hà

Email: duong.thai.ha@vn.pwc.com

ĐTDĐ: +84- 982721890

Hạn chót đăng ký: 26/12/2016 

Chúng tôi không tiếp nhận đăng

kí sau ngày này.



Đơn đăng ký (tại Hà Nội)
Tập huấn “Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ hiệu quả cho các Ngân hàng tại Việt Nam” 

Ngày: Thứ 3, 10/1/2017                    Phí: 8,000,000 VNĐ/người

Địa điểm: Training room, Văn phòng PwC Việt Nam tại Hà Nội – Tầng 16, Keangnam Landmark 

Tower 72, Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm

Ưu đãi 10% cho các khách hàng gửi tới hơn một người tham gia – bao gồm ăn trưa, giải khát, tư liệu và

chứng chỉ tập huấn.

Vui lòng đăng ký tham gia trước 26/12/2016:

Họ và tên: Ông/Bà___________________________________________________

Chức danh: ________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________

Họ và tên: Ông/Bà___________________________________________________

Chức danh: ________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________

Người liên lạc

Họ và tên: Ông/Bà___________________________________________________

Chức danh: _________________________Công ty: _______________________

Địa chỉ: ____________________________________________________________

Số ĐT: __________________________Fax: ______________________________

Mã số VAT (cho mục đích in hóa đơn): _________________________________

Email: _____________________________________________________________

Đăng kí thực hiện bằng cách email đơn đăng ký tới địa chỉ: duong.thai.ha@vn.pwc.com

Vui lòng thanh toán tới địa chỉ: 

Tên tài khoản: PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd

Số tài khoản: 3009523 (VND)   |    3009512 (USD)

Ngân hàng: ANZ Bank (Vietnam) Ltd – 39 Le Duan Street, District 1

SWIFT CODE: ANZBVNVX472

Ghi chú:  PwC Academy_ [Company’s name]

Danh sách chỉ được xác nhận khi nhận được thanh toán

PwC’s Academy

Chính sách hủy đăng ký: Nếu bạn không thể tham dự, có thể thay thế bằng người khác. Để hủy đăng ký cần có văn bản

trước (7) ngày diễn ra hội thảo, tiền sẽ được hoàn lại đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn tiền (hoặc toàn bộ)

nếu hủy bỏ trong vòng 7 ngày trước khi diễn ra hội thảo. Cần thông báo bằng văn bản cho chúng tôi nếu hủy đăng ký.

Chứng nhận: Chứng nhận tham gia sẽ được trao sau khi hoàn thành hội thảo

Đường dây nóng đặt chỗ: Để đăng kí và yêu cầu đặt chỗ, vui lòng gọi cho Ngân qua số +84- 973 733 263

Thay đổi địa điểm/thời hạn/chương trình: Người tổ chức sẽ có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ về địa điểm, thời gian và

chương trình nếu không đủ nhu cầu cho khóa đào tạo hoặc do các lý do khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

mailto:duong.thai.ha@vn.pwc.com


Đơn đăng ký (tại Tp. HCM)
Tập huấn “Kế hoạch Kiểm toán Nội bộ hiệu quả cho các Ngân hàng tại Việt Nam” 

Ngày: Thứ 5, 12/1/2017                    Phí: 8,000,000 VNĐ/người

Địa điểm: Khách sạn Novotel Saigon, 167 Hai Bà Trưng, Q3, Tp. HCM

Ưu đãi 10% cho các khách hàng gửi tới hơn một người tham gia – bao gồm ăn trưa, giải khát, tư liệu và

chứng chỉ tập huấn.

Vui lòng đăng ký tham gia trước 26/12/2016:

Họ và tên: Ông/Bà___________________________________________________

Chức danh: ________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________

Họ và tên: Ông/Bà___________________________________________________

Chức danh: ________________________________________________________

Email: _____________________________________________________________

Người liên lạc

Họ và tên: Ông/Bà___________________________________________________

Chức danh: _________________________Công ty: _______________________

Địa chỉ: ____________________________________________________________

Số ĐT: __________________________Fax: ______________________________

Mã số VAT (cho mục đích in hóa đơn): _________________________________

Email: _____________________________________________________________

Đăng kí thực hiện bằng cách email đơn đăng ký tới địa chỉ: nguyen.t.huyen.ngan@vn.pwc.com

Vui lòng thanh toán tới địa chỉ: 

Tên tài khoản: PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd

Số tài khoản: 3009523 (VND)   |    3009512 (USD)

Ngân hàng: ANZ Bank (Vietnam) Ltd – 39 Le Duan Street, District 1

SWIFT CODE: ANZBVNVX472

Ghi chú:  PwC Academy_ [Company’s name]

Danh sách chỉ được xác nhận khi nhận được thanh toán

PwC’s Academy

Chính sách hủy đăng ký: Nếu bạn không thể tham dự, có thể thay thế bằng người khác. Để hủy đăng ký cần có văn bản

trước (7) ngày diễn ra hội thảo, tiền sẽ được hoàn lại đầy đủ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoàn tiền (hoặc toàn bộ)

nếu hủy bỏ trong vòng 7 ngày trước khi diễn ra hội thảo. Cần thông báo bằng văn bản cho chúng tôi nếu hủy đăng ký.

Chứng nhận: Chứng nhận tham gia sẽ được trao sau khi hoàn thành hội thảo

Đường dây nóng đặt chỗ: Để đăng kí và yêu cầu đặt chỗ, vui lòng gọi cho Ngân qua số +84- 973 733 263

Thay đổi địa điểm/thời hạn/chương trình: Người tổ chức sẽ có quyền thay đổi hoặc hủy bỏ về địa điểm, thời gian và

chương trình nếu không đủ nhu cầu cho khóa đào tạo hoặc do các lý do khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.
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