
Hội thảo “T ăng cường năng lực lãnh đạo
để phát tri ển bền vững”

Ngày 04/11/2015 

Hội thảo chung (bu ổi sáng)
Thời gian: 8h00 – 11h30 

Địa điểm: Sở Giao d ịch Chứng khoán Tp. HCM, 
16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Tp. HCM

Thảo luận chuyên sâu (bu ổi chi ều)
Thời gian: 13h30 – 17h00
Địa điểm: Phòng 1, L ầu 8, 

tòa nhà Times Square, 57 Đồng Kh ởi, 
P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Chia sẻ của TS. Donna Hamlin

� Mười xu hướng quan trọng trong quản trị

� Thực hành đánh giá và áp dụng để cải thiện hiệu quả

hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT)

� Phát triển năng lực cốt lõi của các thành viên HĐQT 

nhằm gia tăng giá trị cho công ty

� Những thách thức và khó khăn trong quản trị công ty: an 

ninh mạng, quản trị rủi ro, quan hệ cổ đông, quản trị

thương hiệu, phát triển thế hệ lãnh đạo kế cận, v.v.

Hội ngh ị bàn tròn

Chủ đề: Tăng cường n ăng lực lãnh đạo

thành viên H ội đồng

� Chia sẻ của Diễn giả về thách thức đối với

Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp và

kinh nghiệm thực tiễn, để giải quyết các thách

thức này

� Các khách mời tham gia mô phỏng một tình

huống Quản trị công ty thực tế và tìm ra

phương pháp quản trị tối ưu

Diễn gi ả chính

Tiến sỹ Donna Hamlin 

Hiện Bà Donna Hamlin đang giữ các
chức vụ Chủ tịch Hội đồng Qu ản tr ị
và Tổng Giám đốc công ty Intrabond Capital U.S., Chủ
tịch HĐQT công ty TNHH Hamlin Harkins, một công ty tư
vấn quản lý quốc tế tại Mỹ, có 33 năm kinh nghiệm làm việc
với các công ty trong nước và quốc tế về các vấn đề chiến
lược, tăng trưởng thị trường và cải thiện hiệu suất.

Bên cạnh các chứng ch ỉ quản tr ị doanh nghi ệp cấp bởi
Hiệp hội Giám đốc Doanh nghi ệp Quốc gia và Đại học
Harvard , Bà Donna Hamlin cũng nhận bằng Tiến sỹ
ngành K ế hoạch chi ến lược, bằng Tiến sỹ Khoa h ọc
ngành truy ền thông t ổ chức ở Học viện Bách khoa
Rensselaer (RPI) và bằng Cử nhân từ Đại học Sienna.

Bà Đỗ Thùy Dương
– Điều phối viên

TGĐ, TalentPool Việt Nam

Ông Johan Nyvene
Tổng Giám đốc, HSC

Ông Trương Gia Bình
Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn FPT

Bà Trần Anh Đào
Phó Tổng Giám đốc, HOSE

Bà Hà Thu Thanh
Chủ tịch HĐTV, 

Deloitte Việt Nam

Diễn gi ả tham gia Th ảo luận chuyên sâu

Phí tham d ự
• Hội th ảo chung: VN Đ 1.000.000/ người
• Thảo lu ận chuyên sâu: VN Đ 5.000.000/ người

Đăng ký tham d ự trước ngày 02/11/2015:
Trung tâm Đào tạo Deloitte Vi ệt Nam
Ms. Ki ều Oanh(email: oanhvu@deloitte.com )
Điện tho ại: 08 3 9100751, máy l ẻ: 8006 / 0906 466 237

(*) Khách m ời tham d ự:

� Thành viên HĐQT, HĐTV, Ban kiểm soát của các
doanh nghiệp

� Giảng viên khoa QTKD các trường Đại học, Tổ chức
giáo dục, Hiệp hội nghề nghiệp



Ms. Do Thuy Duong -
Moderator

CEO, TalentPool Vietnam

Mr. Johan Nyvene
CEO, HCMC Securities 

Corporation

Mr. Truong Gia Binh
Chairman, FPT Group

Ms. Tran Anh Dao
Deputy CEO, HOSE

Madame Ha Thu Thanh
Chairwoman, Deloitte Vietnam

Seminar
Enhancing Competencies of Board of Directors

Date: 04 November 2015 

Dr. Donna Hamlin

Currently, Donna Hamlin is CEO and

Morning Session
Time: 8.00am – 11.30am

Venue: HCMC Stock Exchange (HOSE), 
16 Vo Van Kiet Street, District 1, HCMC

VIP Session
Time: 13.30 – 17.00

Venue: Meeting room 1, 8 th Flr., 
Times Square Building, 57 Dong Khoi

Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC 

Shares from Dr. Donna Hamlin

� 10 critical trends in governance to understand

� Best practices to evaluate and adopt to improve board 

performance

� Key competencies to develop among your board directors 

to increase value to company results

� Latest critical issues to understand and address related to 

emerging challenges: e.g., cybersecurity, risk 

management, shareholder relations, brand management, 

pipeline development of director candidates.

Panel Discussion

Topic: Enhancing Board Effectiveness

� Sharing of key-note speaker about 

challenges faced by the BOARD and her 

hands-on experience

� Participants to join a board simulation 

based on an actual case and work out 

optimal corporate governance solutions, 

etc. 

Board Director of Intrabond Capital U.S., Inc. as well as 
Chairperson of Hamlin Harkins, Ltd., a 33 year-old 
international management consulting firm working with a 
broad spectrum of domestic and international companies 
on issues of strategy, market growth and performance 
improvement. 

Donna holds professional governance certifications 
from National Association of Corporate Directors and 
Harvard University . She also holds a Ph.D. in strategic 
planning from Rensselaer Polytechnic Institute(RPI), an 
M.S. with honors in organizational communication also 
from RPI, and a B.A. from Siena College.  

PanelistsKey-note Speaker

Registration Fee:
• Morning Session: VND 1,000,000/ person
• VIP Session: VND 5,000,000/ person

Register by 02/11/2015 with:
Deloitte Vietnam Academy :
Ms. Kieu Oanh (email: oanhvu@deloitte.com )
Tel: 08 3 9100751, ext: 8006 / 0906 466 237

(*) Target audience:
� BOD members, Supervisory Board members
� Lecturers from Business Administration Department 

of universities and educational organizations, 
associations


