CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------  ------Số: 0519/TVDN
TP.HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2019
VÌ SAO CẦN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ THEO CHUẨN QUỐC TẾ
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và rộng như hiện nay, hầu hết các Doanh
nghiệp trong và ngoài nước cần phải có chiến lược phát triển, giải pháp, mô hình quản lý chuẩn
quốc tế nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp khác trong khu vực và quốc tế.
Với vai trò là cầu nối Doanh nghiệp với những chuẩn mực quản trị toàn cầu, Viện FMIT tổ chức
chương trình “FMIT TƯ VẤN NHÀ LÃNH ĐẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ
THEO CHUẨN QUỐC TẾ VÀO DOANH NGHIỆP”
CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ COSO®
+ KIỂM TOÁN NỘI BỘ CHUẨN QUỐC TẾ IIA®


Thời gian: 08h15 – 11h30 : Thứ sáu – 07/06/2019



Địa điểm: Số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mục đích của chương trình tạo điều kiện cho Ban Lãnh đạo Doanh nghiệp tiếp cận với các chuẩn
mực quản trị đã và đang được áp dụng thành công trên thế giới, nhằm giúp Doanh nghiệp tiết
kiệm thời gian, chi phí trong quá trình thiết lập và vận hành hệ thống quản trị, tạo ra môi trường
làm việc chuyên nghiệp, hạn chế những rủi ro có thể xảy ra, đem đến sự chuyên nghiệp của toàn
hệ thống, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa và quốc tế.
DIỄN GIẢ CHƯƠNG TRÌNH
TS. Quang Tùng Minh – Chủ tịch Viện FMIT®; Thành viên của các hiệp hội quản trị toàn cầu:
GInI®, PMI®, ICI®, IIA®…; Chuyên gia đào tạo và tư vấn cho các tập đoàn lớn tại Việt Nam và
là diễn giả cho hơn 300 hội thảo chuyên đề với trên 10.000 lượt người tham dự.
Đối tượng tham dự: Ban Lãnh đạo, ban giám đốc và các trưởng phó phòng ban.
Phí tham dự: không thu phí tham dự.

Trân trọng,
Viện FMIT

Hỗ trợ thông tin và tư vấn, xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua:
TP.HCM: tầng 5, số126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
Hà Nội: VP đại diện VIỆN FMIT, tầng 7, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại:(028) 3930 1724 - Hotline: 093 77 66 175(Mr.Kim)
Website:www.fmit.vn - Email:info@fmit.vn;hoangkim@fmit.vn

