
MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH   

 

Chương trình “Hướng dẫn Áp dụng Cơ chế kiểm soát Nội bộ và Bộ Quy tắc Ứng xử 

trong Kinh doanh” cung cấp cho các nhà quản trị công ty như Hội đồng thành viên, Hội đồng 

Quản trị, Ban Giám đốc..., các cổ đông, người góp vốn, thành viên ban kiểm soát, thành viên ban 

kiểm toán nội bộ và các cá nhân khác những kiến thức về kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp và 

bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh theo thông lệ quốc tế cũng như thực tiễn tại Việt Nam.  

Chương trình được kỳ vọng là một công cụ hướng dẫn doanh nghiệp cách tiếp cận xây 

dựng, triển khai cơ chế kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh 

nhằm góp phần quản trị doanh nghiệp hiệu quả, minh bạch, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển và 

hội nhập bền vững với các nền kinh tế khu vực và toàn cầu.  

Chương trình sẽ mang đến cho người học các nội dung gồm:  

- Các nguyên tắc chung để quản trị tốt doanh nghiệp 

- Thông lệ quốc tế về kiểm soát nội bộ và quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp  

- Phương pháp, cách thức xây dựng và triển khai cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy 

tắc ứng xử tại doanh nghiệp  

- Các mẫu biểu về kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử để độc giả tham khảo áp 

dụng tại doanh nghiệp mình. 

Chương trình được xây dựng với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam  có thể từng 

bước xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ và áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh hướng tới 

nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp 

luật; đồng thời đảm bảo rằng cộng đồng doanh nghiệp sẽ góp phần đáng kể cài thiện môi trường 

kinh doanh công bằng, minh bạch gắn với các nguyên tắc và cam kết của Chương trình nghị sự về 

phát triển bền vững đến 2030 với 17 mục tiêu đã đề ra.  

Chương trình được thiết kế phù hợp với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc mọi hình thức 

sở hữu như: doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn nhà nước, công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 

Với những thông lệ tốt về xây dựng và vận hành cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử 

trong kinh doanh trên thế giới được đề cập tới trong chương trình này, các doanh nghiệp với quy 

mô lớn thuộc mọi hình thức sở hữu cũng có thể tham khảo để áp dụng cho đơn vị mình.  

Chương trình cũng là một tài liệu hữu ích cung cấp cho các nhà quản lý, hoạch định chính 

sách trong hệ thống cơ quan nhà nước thông tin, kiến thức về cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy 

tắc ứng xử tại doanh nghiệp để qua đó có thể hỗ trợ công việc xây dựng chính sách và cải thiện kỹ 

năng quản lý. Ngoài ra, các đối tượng là sinh viên theo học chuyên  ngành kiểm toán, quản trị kinh 

doanh, kinh tế, luật...cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.  

 


