
Thảo luận những thay đổi quan

trọng trong ngành bảo hiểm

Thứ Ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021
9:30 - 11:30

Miễn phí
Hội thảo trực 

tuyến (Tiếng Việt)



Những thay đổi quan trọng trong ngành 

bảo hiểm

Ngành bảo hiểm đang dần chuyển mình - chịu ảnh hưởng không chỉ 

từ môi trường thuế và pháp lý tại Việt Nam mà còn từ xu hướng toàn 

cầu về ứng dụng nền tảng kỹ thuật số đảm bảo an toàn dữ liệu 

người dùng. Vì vậy, việc cập nhật và nắm bắt các thay đổi trên thị 

trường là cần thiết, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp ngành bảo 

hiểm vận hành hiệu quả trong bối cảnh phức tạp và đầy biến động 

như hiện nay. 

Hãy tham gia hội thảo của chúng tôi để lắng nghe và trao đổi cùng 

các chuyên gia về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cũng như các ví 

dụ điển hình liên quan đến những thay đổi này nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển bền vững trong tương lai. Hội thảo này dành cho 

cấp quản lý trong lĩnh vực tài chính, kế toán, thuế và quản lý rủi ro 

mà đóng vai trò quan trọng trong việc đề xuất chiến lược tăng trưởng 

cho doanh nghiệp.

Nội dung thảo luận chính:

Cập nhật tổng quan về môi trường 

pháp lý của ngành bảo hiểm

Tác động của dự thảo luật bảo hiểm 

mới tới doanh nghiệp

Các vấn đề thực tế về thuế và an 

ninh mạng cần lưu ý trong ngành 

bảo hiểm



Cách thức đăng ký:

Vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY trước 17:00, ngày

5/11/2021. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, vui

lòng liên hệ:

Nguyễn Phương Khanh

T: +84 933 270 366

M: nguyen.phuong.khanh@pwc.com

Diễn giả

Annett Perschmann

Phó Tổng giám đốc,

Dịch vụ Tư vấn Thuế

Nguyễn Hoàng Nam

Phó Tổng giám đốc,

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo

Phạm Hải Âu

Giám đốc,

Dịch vụ Tư vấn 

Quản trị rủi ro

Phùng Thị Ngọc Anh

Giám đốc,

Dịch vụ Tư vấn Thuế 

và Pháp lý

Phó Đức Giang

Giám đốc,

Dịch vụ An ninh mạng 

và Bảo mật thông tin

Scan mã 

QR để đăng 

ký tham dự

https://pwc.zoom.us/webinar/register/WN_n3R1-YUYQSSpKWekerstgQ
mailto:nguyen.phuong.khanh@pwc.com

