
IFRS 9: Tiếp cận trong thực tiễn 

và kinh nghiệm triển khai 

Thời gian: Thứ Ba, Ngày 18 Tháng 6 năm 2019, 8.00 AM – 5.00 PM

Địa điểm: Hội trường tầng 21, Tòa nhà BIDV, tháp A Vincom Center, số

191 Bà Triệu, Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh

Giảm 5% cho tổ chức có 5 học viên trở lên và giảm 10% cho

tổ chức có 10 học viên trở lên

Học phí: VND 800,000 / người

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), công

ty PwC Việt Nam và viện SAS, chúng tôi trân trọng kính mời Quý Ngân

hàng đến tham dự Khóa đào tạo quốc tế: “IFRS 9: Tiếp cận trong thực

tiễn và kinh nghiệm triển khai cho ngân hàng tại Việt Nam”.

www.pwc.com/vn

Lợi ích của khóa đào tạo:

• Cơ hội đối thoại hai chiều và học hỏi từ Đội ngũ chuyên gia IFRS giàu

kinh nghiệm về cách thức áp dụng IFRS 9 trong thực tiễn

• Được chia sẻ giải pháp cho các thách thức trong việc áp dụng IFRS

thành công tại nhiều nước trên thế giới dựa trên sự thấu hiểu môi

trường và quy tắc áp dụng chuẩn mực IFRS9 cho các ngân hàng

thương mại tại Việt Nam

Nội dung chính:

• Giới thiệu về các công cụ tài chính IFRS 9

• Triển khai hệ thống IFRS 9/ Tự động hóa

• Chia sẻ từ góc nhìn của đội ngũ tư vấn PwC Việt Nam về triển khai IFRS

• Chia sẻ về giải pháp Tự động hóa IFRS 9 từ chuyên gia của Viện SAS

Đăng ký

Xin vui lòng điền vào form đăng ký trước ngày 14/6/2019: 

https://forms.gle/2J4on8GYV9G5BpKn8

https://forms.gle/2J4on8GYV9G5BpKn8


Diễn giả

Trần Mỹ Gấm
Trưởng phòng cao cấp, Dịch vụ Kiểm toán, PwC Việt Nam

Bà Trần Mỹ Gấm có hơn 10 năm kinh nghiệm trong kiểm toán và tư vấn doanh nghiệp

cho các công ty trong lĩnh vực tài chính ở Việt Nam và Malaysia. Bà đã tham gia vào

những dự án kiểm toán báo cáo tài chính theo IFRS cho các ngân hàng tại Malaysia.

Bà cũng từng tham gia vào quá trình tư vấn thẩm định giao dịch cho các thương vụ

mua bán và sáp nhập trong nước.

Trần Hồng Kiên
Phó Tổng Giám đốc, Dịch vụ Kiểm toán PwC Việt Nam

Ông Trần Hồng Kiên, Phó Tổng Giám đốc công ty PwC Việt Nam, hiện là Lãnh đạo

Dịch vụ tư vấn về các Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cho doanh nghiệp.

Ông Kiên đã có kinh nghiệm gần 20 năm tại PwC, ông đã tư vấn kiểm toán cho hàng

loạt các doanh nghiệp tại Việt Nam trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, dịch vụ và sản

xuất. Về kinh nghiệm tư vấn IFRS cho doanh nghiệp, ông Kiên đã tham gia trong các

dự án về kiểm toán IFRS và các dự án chuyển đổi sang IFRS cho một số doanh nghiệp

lớn tại Việt Nam.

Stefanie Tang
Giám Đốc, Dịch vụ Tư vấn Tài chính, PwC Malaysia

Bà Stefanie có hơn 14 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư

vấn doanh nghiệp cho nhiều ngân hàng và công ty trong lĩnh vực tài chính như ngân

hàng thương mại, ngân hàng đầu tư, công ty môi giới tiền tệ, công ty môi giới chứng

khoán… Bà Stefanie hiện đang tham gia vào nhiều dự án triển khai IFRS 9 cho các

ngân hàng tại Malaysia. Bà cũng là diễn giả cho hàng loạt các khóa học về các công

cụ tài chính như IFRS 9, IAS 39 và những cập nhật chung về IFRS.

Sheldon Goh
Lãnh đạo phòng Giải Pháp Quản Lý Rủi Ro, viện SAS, khối ASEAN

Ông Sheldon Goh là Lãnh đạo Bộ phận Giải pháp Quản lý rủi ro cho khu vực ASEAN.

Ông đã có hơn 10 năm điều hành chương trình Chuyển đổi mô hình Quản trị rủi ro và

Điều luật quốc tế tại châu Âu và khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Các lĩnh vực

chuyên môn của ông tập trung về Quản trị tài sản-nợ, Rủi ro thanh khoản, Quản trị

bảng cân đối kế toán, Báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS 9 & 17 cũng

như Tuân thủ theo chuẩn Basel II & Basel III.


