
 

 
   

 

Từ sau đại dịch Covid-19, ngành Kế toán - Kiểm toán đã có những bước chuyển mình rõ 

rệt như áp dụng công nghệ vào quy trình xử lý công việc hay thay đổi hình thức làm việc 

của các kế toán, kiểm toán viên. Điều này đòi hỏi người làm Kế toán - Kiểm toán phải học 

tập và không ngừng nâng cao bản thân ở cả chuyên môn và cả kỹ năng mềm. 

 

Nhằm gỡ rối và giúp các bạn sinh viên có quan tâm đến định hướng nghề nghiệp Kế toán - 

Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán, Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU) phối 

hợp cùng Smart Train – Đối tác đào tạo ACCA được cấp quyền chính thức từ năm 

2010, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACCA và Công ty Kiểm toán Mazars 

Việt Nam đồng tổ chức buổi hội thảo hướng nghiệp trực tuyến với thông tin như sau: 

 Chủ đề: GEN Z: TỰ TIN VÀ BỨT PHÁ TRONG NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 Thời gian dự kiến: 19:00 – 20:30 Thứ Ba 6/12/2022 

 Hình thức tham dự: Trực tuyến - Miễn phí (thông qua nền tảng Zoom) 

Để công tác chuẩn bị được chu đáo, vui lòng đăng ký trước 15h00 Thứ Hai, 6/12/2022 
 

  

ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

 

  

 

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

 

 

  

 

18:30 – 19:00: Đón khách & đăng nhập 
19:00 – 19:10: Phát biểu khai mạc 
  Đại diện Ban tổ chức 
19:10 – 19:25: Định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán 

  
Thầy Tuấn Nguyễn, ACCA - Giảng viên ACCA, IFRS tại Smart Train, công tác tại công 
ty FDI hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng 

19:25 – 19:40: Gen Z và tương lai của ngành Kế toán 

  
Chị Châu Phạm – Trưởng ban Cao cấp Đối ngoại, Khối Giáo dục Đào tạo, Hiệp hội 
ACCA 

19:40 – 19:55: Bứt phá và thành công trong nghề Kiểm toán 

  
Chị Thúy Đào – Giám đốc đối ngoại, Bộ phận truyền thông và phát triển kinh 
doanh, Mazars Việt Nam 

19:55 – 20:30: Phiên giao lưu cùng diễn giả: 

  

 Thầy Tuấn Nguyễn, ACCA - Giảng viên ACCA, IFRS tại Smart Train, công 
tác tại công ty FDI hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng 

 Chị Châu Phạm – Trưởng ban Cao cấp Đối ngoại, Khối Giáo dục Đào tạo, 
Hiệp hội ACCA 

 Chị Thúy Đào – Giám đốc đối ngoại, Bộ phận truyền thông và phát triển 
kinh doanh, Mazars Việt Nam 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYA8FQSSVDktcQ-XvuwoTkrs8ah4AHp06RA8Vnp42oTukGVg/viewform


  

 

 

THÔNG TIN DIỄN GIẢ 

 

 

  

 

Thầy Tuấn Nguyễn, ACCA 

Giảng viên ACCA, IFRS tại Smart Train, công tác tại công ty FDI 

hàng đầu trong lĩnh vực vật liệu xây dựng 

 

 

 

Chị Châu Phạm 

Trưởng ban Cao cấp Đối ngoại, Khối Giáo dục Đào tạo, Hiệp hội Kế 

toán Công chứng Anh Quốc ACCA 

 

 

 

Chị Thúy Đào 

Giám đốc đối ngoại, Bộ phận truyền thông và phát triển kinh 

doanh, Mazars Việt Nam 

 

  

 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 

 

  

 

Sinh viên Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (OU) hoặc các 

sinh viên chuyên ngành khác có định hướng phát triển trong lĩnh vực Kế toán - Kiểm toán 
 

  

ĐĂNG KÝ THAM DỰ  

 

  

 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban Tư vấn Đào tạo: 

Hotline: 0984 337 701 – Email: enrollment@smarttrain.edu.vn 
    

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYA8FQSSVDktcQ-XvuwoTkrs8ah4AHp06RA8Vnp42oTukGVg/viewform
mailto:enrollment@smarttrain.edu.vn

