
* Miễn phí tham dự * Ngôn ngữ: Anh - Việt (có phiên dịch) * Trang phục: trang trọng

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Mọi thông �n chi �ết và đăng ký vui lòng liên hệ:
• Tại TP. HCM: Ms. Nguyễn Thị Kim Anh - T: 01655 333 720  
                              E: nguyenthikimanh180892@gmail.com  
• Tại Hà Nội:  Ms. Đỗ Hải Bình - T: 0986 126 188
                              E: Tapchi.vaa@gmail.com 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, Anh/Chị vui lòng đăng ký 
trước 17:00 ngày 01/10/2018

LARRY WHITE (RET), CMA, CFM, CGFM, CPA
Thành viên cấp cao Ban điều hành Hiệp Hội
Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) 

Thư mời hội thảo

 08.30 - 11.30
TẠI TP.HCM 4.10.2018TẠI HÀ NỘI

TP.HCM

HÀ NỘI

08.30 - 11.30

3.10.2018

08.00 - 08.30: Đón khách

08.30 - 08.45: Phát biểu khai mạc

                          Đại diện VAA & Smart Train

08.45 - 09.10: Vai trò kế toán quản trị trong việc nâng cao hiệu quả quản  
                          trị tài chính doanh nghiệp 
                          Ông Trịnh Đức Vinh, Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý giám sát  
                          Kế toán - Kiểm toán, Bộ Tài Chính
09.10 - 10.00: Tạo dựng giá trị doanh nghiệp đích thực thông qua  
                          chiến lược phân �ch chi phí hiệu quả
       Ông Larry White, Thành viên cấp cao, Ban điều hành,  
                          Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA   
10.00 - 10.15: Tiệc nhẹ và giao lưu

10.15 - 10.45: Ảnh hưởng của công nghệ đến lĩnh vực Kế toán - Tài chính
                          Tiến sĩ Josh Heniro, Giám đốc khu vực Đông Nam Á,  
                          Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ IMA   
10.45 - 11.25: Tọa đàm và giao lưu

11.25 - 11.30: Kết thúc chương trình

• Ban giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài  
   chính kế toán
• Quản lý các bộ phận: Kiểm toán nội bộ, Kiểm soát nội bộ, Quản lý rủi ro 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM

08.30 - 11.30 sáng thứ Tư, 3.10.2018 
Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Q.Ba Đình, Hà Nội

08.30 - 11.30 sáng thứ Năm, 4.10.2018 
Khách sạn Kimdo Royal Saigon, 133 Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày nay việc ứng dụng công nghệ và phân �ch dữ liệu trong công tác kế toán quản trị, giúp các nhân sự kế toán – tài chính có khả năng phân �ch, 
trình bày thông �n, đưa ra các dự báo, tham mưu, hỗ trợ cho lãnh đạo doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh quan trọng.

Nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ thông �n, kinh nghiệm với các diễn giả uy �n trong và ngoài nước về vấn đề này, Hội Kế Toán & Kiểm Toán 
Việt Nam (VAA) phối hợp với Tổ chức đào tạo Smart Train và Hiệp Hội Kế Toán Quản Trị Hoa Kỳ (IMA) trân trọng kính mời Anh/Chị đến dự 
buổi hội thảo “Sử dụng dữ liệu và công nghệ trong kế toán quản trị - Chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động và giá trị doanh nghiệp”. 

Hội thảo đặc biệt với sự tham dự của ông Larry White, Thành viên cấp cao Ban điều hành của IMA và ông Trịnh Đức Vinh, Phó cục trưởng Cục 
quản lý giám sát Kế toán – Kiểm toán, Bộ Tài chính.

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tại buổi hội thảo 

DIỄN GIẢ CHÍNH 

SỬ DỤNG DỮ LIỆU & CÔNG NGHỆ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Chìa khóa nâng cao hiệu quả hoạt động & giá trị doanh nghiệp

            Ông hiện là Thành viên cấp cao Ban điều hành  
 của IMA. Ông gia nhập IMA năm 1988, và làm chủ  
                tịch của Hampton Roads Chapter vào năm 1994-95. 
Với tư cách là chủ tịch IMA 2003-2004, ông điều hành Ủy ban 
Kế hoạch chiến lược. Ông từng là một trong ba CPAs liên bang 
của Thành viên quốc gia của Hiệp Hội Kế toán Công chứng Mỹ 
(AICPA’s Na�onal Members) thuộc ủy ban chính phủ và hiện là 
thành viên đặc biệt của Ủy ban Báo cáo kinh doanh của AICPA.

Larry White có hơn 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán 
quản trị và quản trị doanh nghiệp ở vị trí lãnh đạo. Trong 28 
năm phục vụ cho U.S. Coast Guard (USCG), ông từng là trưởng 
bộ phận hệ thống tài chính tại trụ sở USCG ở Washington, chịu 
trách nhiệm trong việc xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống 
tài chính. Ông cũng từng nắm giữ chức trưởng bộ phận thực 
hiện ngân sách tại trụ sở USCG và quản lý bảy khoản ngân sách 
khác nhau với hơn 5 tỷ đô la hàng năm. 

Ông là giám đốc điều hành của Resource Consump�on Accoun�ng 
Ins�tute chuyên đào tạo và tư vấn trong mảng cải thiện hiệu 
quả kinh doanh bằng phương pháp phân �ch thông �n chi phí 
hoạt động.


