KHOÁ HỌC NGẮN HẠN

KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO TIÊU CHUẨN COSO (USD)
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chuyên gia Tư vấn & Quản trị Rủi ro
Kiểm soát Viên
Tập Đoàn Bảo Việt
Trưởng Ban Kiểm soát
Công ty CMC
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền là chuyên gia tư vấn và đào tạo lĩnh vực quản trị rủi ro và kiểm
soát nội bộ. Với phong cách giảng dạy lôi cuốn, kết hợp giữa lý thuyết và thực tế nhuần nhuyễn,
bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được các học viên chương trình đào tạo đánh giá cao
Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm
soát và quản lý rủi ro ở các Tập đoàn lớn trong và ngoài nước.
Trong suốt hơn 24 năm trong nghề cô Huyền đã đảm nhiều những vị trí trọng trách lớn như Kế
toán trưởng một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, đảm nhiệm các phần hành kế toán chuyên quản, và
là trưởng nhóm tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp các công ty trực thuộc Tập đoàn VNPT
và PVN.
Trong đó cô có hơn 11 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Kiểm soát các Công ty
Cổ phần Giải trí HN, Tập đoàn CMC và hiện là kiểm soát viên Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt.
Với lĩnh vực quản lý rủi ro, trong suốt 9 năm qua cô Huyền đã tham gia xây dưng nền móng cho
khung quản lý rủi ro (QLRR) của Tập đoàn Bảo Việt là một trong những tập đoàn nội địa có hệ
thống quản lý rủi ro chắc chắn và đạt chuẩn mực quốc tế ở Việt Nam.
Không chỉ tham gia tư vấn, hỗ trợ xây dựng khung QLRR cho Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ
và Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt thuộc Tập đoàn Bảo Việt cô Huyền cũng rất dày dạn kinh
nghiệm trong đào tạo và giảng dạy cho cán bộ rủi ro của Tập đoàn Bảo Việt và một số tổ chức
bên ngoài khác.
Với kinh nghiệm sâu và rộng trong lĩnh vực Quản lý rủi ro và là một học viên ACCA đã hoàn
thành 13 trong tổng số 14 môn học của chương trình ACCA cô Huyền sẽ mang tới cho người
học một khóa đào tạo về quản trị rủi ro bài bản, chuẩn mực và chia sẻ những kinh nghiệm áp
dụng thực tế của cô vào công tác quản lý rủi ro trong các doanh nghiệp.

