
Ngày 8/7/2021, Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam (VAWE) đã trở thành thành viên thứ 15 

của Mạng lưới các Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia cam kết kinh doanh 

liêm chính. Chương trình “Mạng lưới Kinh doanh liêm chính” (gọi tắt là dự án Fairbiz) do  

Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP), Sứ quán Vương quốc Anh tài trợ, với sự điều

hành của VCCI là một chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án vùng “Thúc đẩy Môi

trường kinh doanh công bằng tại ASEAN”.

Để chính thức ra mắt là thành viên của Mạng lưới Kinh doanh liêm chính (Fairbiz), VAWE 

phối hợp cùng UNDP, Sứ quán Vương quốc Anh, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam (VCCI) tổ chức hội thảo trực tuyến “Quản trị Minh bạch – Nền tảng của Kinh doanh 

liêm chính” với sự hỗ trợ kỹ thuật của Deloitte Việt Nam. 

▪ Thời gian :14:00 – 15:30 ngày 26/8/2021.

▪ Hình thức: Webinar qua nền tảng zoom. Link đăng ký: Webinar Registration – Zoom

Hội thảo trực tuyến sẽ là nơi để các nữ doanh nhân lắng nghe những chia sẻ về những

nguyên tắc cơ bản trong quản trị minh bạch thông qua quản trị công ty và quản trị tài chính, 

từ đó, giúp các nữ doanh nhân tái khẳng định những việc mình đang làm và hướng tới hệ

thống sản xuất kinh doanh điều hành bền vững. 

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự. 

Giấy mời tham dự Hội thảo trực tuyến

Quản trị Minh bạch – Nền tảng của Kinh doanh liêm chính

BUSINESS INTEGRITY

CHỦ TỊCH

HIỆP HỘI NỮ DOANH NHÂN VIỆT NAM 

Madame Thái Hương

Hỗ trợ kỹ thuật bởi Deloitte Việt Nam 

https://deloitte.zoom.us/webinar/register/WN_jL6oXMkqTNiVxIBOScZ7eg


Nội dung chương trình

BUSINESS INTEGRITY

Hạng mục Nội dung dự kiến Diễn giả

Khai mạc Đại diện Sứ quán Anh phát biểu khai

mạc

Bà Nguyễn Vân Trang -

Trưởng bộ phận các chương trình

phát triển

Đại diện UNDP nói về chủ đề kinh

doanh liêm chính

Bà Diana Torres - Trợ lý Đại diện

thường trú, Trưởng phòng Quản trị

và Tham gia, UNDP Việt Nam 

Đại diện VAWE phát biểu Bà Thái Hương - Chủ tịch VAWE

Giới thiệu VAWE Clip giới thiệu tổng quan VAWE 

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA 

Talk 1: 

Bình đẳng giới trong kinh

doanh liêm chính

Chiến lược phát triển nữ lãnh đạo và

văn hóa đa dạng bao trùm

Bà Hà Thu Thanh – Chủ tịch

HĐTV,  Deloitte Việt Nam

Talk 2: 

Quản trị công ty hiệu quả

• Nền tảng của Quản trị hiệu quả

• Mô hình quản trị hiệu quả trong thời

Covid-19

Ông Vũ Quang Thịnh -

Giám đốc điều hành

Dynam Capital 

Talk 3:

Xây dựng hệ thống tài

chính kế toán minh bạch

• Doanh nghiệp có lợi ích gì khi minh

bạch về tài chính

• Minh bạch tài chính gắn với ứng phó

quản trị tài chính trong thời Covid-

19

Ông Mạc Quang Huy

Giám đốc

Công ty TNHH Mạc Capital

Talk 4: 

Mạng lưới doanh nghiệp

kinh doanh liêm chính

Giới thiệu Đề án Mạng lưới Doanh 

nghiệp Kinh doanh liêm chính Việt Nam 

Tiến sỹ Lê Duy Bình - Giám đốc

Economica Việt Nam 

Hỏi Đáp / Tương tác với

diễn giả

Kết thúc chương trình Đại diện VCCI/UNDP tóm gọn nội dung 

của chương trình

Hỗ trợ kỹ thuật bởi Deloitte Việt Nam 


