GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH
Kinh doanh liêm chính được xem là nền tảng tương tác giữa các doanh nghiệp và là một thành
tố quan trọng giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời
thực hành kinh doanh liêm chính còn là giấy phép thông hành mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh
với các nhà đầu tư chân chính và đóng góp cho sự phát triển kinh tế ở mỗi quốc gia. Sự lãnh đạo
đúng đắn, các hệ thống tuân thủ phòng, chống tham nhũng và việc giám sát bằng quy định là những
yếu tố có ý nghĩa quan trọng đối với liêm chính doanh nghiệp. Ở cấp độ doanh nghiệp, kinh doanh
liêm chính còn mang đến những lợi ích thương mại rõ ràng và lâu dài nếu doanh nghiệp có các
nguyên tắc quản trị tốt và kỹ thuật quản lý chuyên nghiệp.
Chính vì vậy, tôi là Ngô Ngọc Danh – Giảng viên của Học viện Doanh nhân MVV, rất hân hạnh
được đồng hành cùng các anh/chị trong chương trình đào tạo “Hướng dẫn áp dụng cơ chế kiểm
soát nội bộ & bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh” ngày hôm nay.
Đây là chương trình đào tạo được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xây
dựng trong khuôn khổ “Sáng Kiến Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ - GBII” với sự
tài trợ của Quỹ Thịnh vượng Vương quốc Anh thông qua Dự án vùng “Thúc đẩy Môi trường Kinh
doanh công bằng tại ASEAN” của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhằm hỗ trợ
cải thiện hiệu quả quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam hướng tới phát triển bền vững.
Thông qua chương trình này, VVCI, UNDP và Đại sứ quán Anh tại Hà Nội mong muốn hướng
dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam về xây dựng tiêu chuẩn, thông lệ tốt về minh bạch & liêm
chính trong doanh nghiệp. Bằng việc áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ phù hợp, doanh nghiệp có
thể đánh giá rủi ro và xác định chi phí chính xác hơn trong hoạt động kinh doanh. Thêm vào đó,
nếu áp dụng bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh, doanh nghiệp có thể nâng cao vị thế, khẳng định
là đối tác tin cậy với các đối tác kinh doanh, và các bên liên quan khác, doanh thu và lợi nhuận
được gia tăng và góp phần xây dựng uy tín quốc gia là điểm đến đầu tư kinh doanh hấp dẫn với
các nhà đầu tư kinh doanh quốc tế vào Việt Nam.
Chương trình đào tạo này gồm 03 phần chính, bao gồm:
•

•
•

Phần 1: Giới thiệu chung về chương trình. Ở phần này, tôi sẽ có cung cấp cho các anh/chị
những thông tin nền tảng để anh/chị có thể hiểu rõ và sâu hơn về mục tiêu & đối tượng
chính của chương trình này. Đồng thời có thể nắm được bối cảnh tại Việt Nam, cũng
như là lợi ích mà cơ chế kiểm soát nội bộ & bộ quy tắc ứng xử mang đến cho DN.
Phần 2: Hướng dẫn áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp. Trọng tâm của
phần này đó là giới thiệu về kiểm soát nội bộ theo khung của COSO; các thành phần
của kiểm soát nội bộ và các bước thiết lập, vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ tại DN
Và phần 3 là Thiết lập bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp. Ở đây, chúng ta sẽ cùng
nhau tìm hiểu những thông tin nền tảng về bộ quy tắc ứng xử, cách thức thiết lập bộ quy
tắc ứng xử và các công việc cần thực hiện trong DN.

Hy vọng rằng, những kiến thức và thông tin được truyền tải trong chương trình này sẽ là một
nền tảng tham khảo hữu ích cho các anh/chị nói riêng và các DN Việt Nam nói chung về cách tiếp
cận, triển khai cơ chế kiểm soát nội bộ và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh để từng bước cải
thiện hiệu quả quản trị doanh nghiệp và phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh.
Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng tôi bắt đầu ngay bây giờ nhé!

