
www.vnida.vn



  
   
   

   

  
  

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

MỤC TIÊU

THÔNG TIN HỘI

Tầm nhìn của VNIDA là trở thành cộng đồng hàng đầu của các thành viên độc lập hội đồng 
quản trị và thành viên hội đồng quản trị tại Việt Nam.

Sứ mệnh của VNIDA là thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị 
của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội đồng quản trị thông qua việc kết nối, đào tạo, 
chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của hội viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, 

độc lập, minh bạch và liêm chính của các thành viên độc lập hội đồng quản trị.

• Hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi của các thành viên độc lập hội đồng quản trị

• Thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về quản trị doanh nghiệp và vai trò lãnh đạo của hội đồng quản trị

• Xây dựng và bồi dưỡng các tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cho các thành viên độc lập 
hội đồng quản trị

• Cung cấp các chương trình đào tạo thực hành, tổ chức các diễn đàn và nghiên cứu để thúc 
đẩy tính chuyên nghiệp của thành viên độc lập hội đồng quản trị, cải thiện tính bền vững của 

doanh nghiệp, và củng cố lòng tin của các cổ đông và các bên có liên quan

• Cung cấp một nền tảng hiệu quả cho việc kết nối và tạo các cơ hội cho các thành viên độc 
lập hội đồng quản trị

Quyết định thành lập: Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 5/1/2022 của Bộ Nội vụ cho phép 
thành lập Hội Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam

Phạm vi hoạt động: Toàn quốc
Đơn vị quản lý: Bộ Nội vụ & Bộ Kế hoạch và Đầu Tư
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BAN THƯỜNG VỤ

ĐẶNG THẾ ĐỨC | TỔNG THƯ KÝ
Ông Đức là thành viên sáng lập và là Luật sư Điều hành của Công ty luật Indochine 
Counsel. Với hơn 25 năm kinh nghiệm hành nghề tư vấn luật kinh doanh tại Việt
Nam, Ông Đức đã được công nhận là luật sư hàng đầu tại Việt Nam theo bình chọn 
của các tạp chí quốc tế như IFLR1000, Asian Legal Business, Chambers Global, 
Legal 500 Asia Pacific, Asialaw Profiles, The International Who’s Who Legal, The 
Expert Guide – The World’s Leading Lawyers, và A-List Vietnam's Top 100 Lawyers 
2020 & 2021 (Asia Business Law Journal). Ông Đức đã và đang là thành viên độc lập 
HĐQT của các công ty và ban đại diện các quỹ đầu tư của Việt Nam.

NGÔ ĐÌNH ĐỨC | PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Đức hiện là Sáng lập & Điều hành Công ty CP Tư vấn POCD, thành viên Độc 
lập HĐQT Saki Corp, đồng thời là chuyên gia tư vấn hàng đầu tại Việt Nam. Ông đã 
tham gia tư vấn và đào tạo cho các công ty hàng đầu như Trường Hải Auto, Exim

-bank, Vingroup, Tân Cảng Saigon, Bến Thành Tourist, Mobifone, Lọc Dầu Bình Sơn, 
Lọc Dầu Nghi Sơn, Vietsovpetro, Tập đoàn Thiên Long, Viettel, VNPT, Tasco, Tổng 
CT Thăng Long, New Toyo,Tasco, Vinasoy, Cát Lợi, Saigon COOP, VSIP, Tập đoàn 
Đèo Cả… 

-

HOÀNG HẢI ANH | PHÓ CHỦ TỊCH
Bà Hoàng Hải Anh hiện là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty cổ phần chứng khoán 
Rồng Việt,  Phó chủ tịch Hiệp hội chứng khoán Việt Nam (VASB), đồng thời là Phó chủ 
tịch Trung tâm trọng tài quốc tế Hà Nội (HIAC). Trước đó, bà Hải Anh đã từng là Chủ tịch 
HĐQT kiêm tổng giám đốc của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI). Bà Hải 
Anh được đánh giá là chuyên gia hàng đầu tại Việt Nam trong các lĩnh vực như chứng 
khoán, M&A, cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp... Năm 2019, Bà là thành viên tích 
cực trong Ban soạn thảo Luật Chứng khoán, Bà cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực 
quản trị doanh nghiệp, tư vấn luật và giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư...

NGUYỄN SINH DŨNG THẮNG | CHỦ TỊCH
Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng có trên 18 năm kinh nghiệm tham gia hội đồng quản 
trị các doanh nghiệp và các công ty đại chúng đa lĩnh vực như: sản xuất phân phối 
hàng điện tử, XNK, vận tải biển, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, khoáng 
sản, chứng khoán, ngân hàng, sản xuất vàng miếng, nước sạch, hội đồng kinh 
doanh quốc tế.

NGUYỄN TIẾN THANH | PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Ông Thanh là luật sư, thạc sĩ kinh tế đã có 30 năm trải nghiệm thực tế về quản lý điều 
hành đa lĩnh vực ở các cương vị kế toán trưởng, giám đốc tài chính, thanh tra kiểm tra 
kiểm soát, cải cách và trợ lý Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn 
kinh tế và văn phòng luật sư như: Tập đoàn T&T, Delta, Nam Cường, Bitis', 
ILS, Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải và Cộng sự. Đã từng là Thành viên HĐQT 
và/hoặc Tổng Giám đốc các Tổng Công ty như Bảo hiểm hàng không - VNI, Vegentex
co, Vigecam, Unimex, Armephaco. Ngoài ra ông đã tư vấn cho các Công ty MBLand, 
TSG, Hastone, Euro Style và các doanh nghiệp SME. Hiện ông là Chủ tịch HĐTV Công 
ty TTA và Thành viên độc lập HĐQT một số Doanh nghiệp.
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LÊ HỒNG LĨNH | PHÓ CHỦ TỊCH

VƯƠNG VĂN QUANG | ỦY VIÊN
Ông Quang hiện là Chủ tịch HĐTV Công ty Luật TNHH Penfield, Ông là Luật sư 
có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đầu tư, ngân 
hàng, chứng khoán, bất động sản, xây dựng, M&A và giải quyết tranh chấp 
thương mại. Ông từng giữ chức vụ quản lý bộ phận pháp lý và quản trị rủi ro cho 
nhiều tập đoàn và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

TRỊNH QUỐC VÂN | PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Vân hiện là Thành viên HĐQT độc lập của Công ty Cổ phần Công nghệ 
Thái Sơn - BQP, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hưng Thịnh TVH. Với kinh 
nghiệm hơn 20 năm hoạt động trên thị trường chứng khoán, ông Vân đã từng là 
Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam 
(DNSE) và đang tham gia vào HĐQT của nhiều doanh nghiệp niêm yết hiện nay.

NGUYỄN THANH TÙNG | PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Tùng hiện là Giám đốc Điều hành Miền Bắc của Tập đoàn CityLand. Ông 
có trên 22 năm kinh nghiệm liên tục tại những vị trí lãnh đạo của những tập 
đoàn và tổ chức lớn như: EY, Vinhomes, ADB, Quỹ Thách thức Việt Nam..., 
bên cạnh đó Ông còn tham gia với tư cách là chuyên gia tư vấn cấp quốc gia 
cho rất nhiều dự án về chẩn đoán doanh nghiệp, thẩm định tài chính, đầu tư và 
môi trường pháp lý tại Việt Nam của WB, ADB, DANIDA (Đan Mạch), SDC 
(Thụy Sỹ), và Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. 

TRỊNH THANH BÌNH | PHÓ CHỦ TỊCH
Ông Bình hiện là TV Sáng lập - Chủ tịch Công ty CP Thực phẩm Đà Giang, TV 
Sáng lập và CEO Công ty CP Giải pháp PROATECO. Ông Bình đồng thời là 
Phó hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Trãi, Chủ nhiệm khoa Quản trị Kinh 
doanh và Giám đốc Viện Chiến lược và Đào tạo. Ông Bình có 27 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng, đã từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng 
như Trưởng Ban Kiểm Soát, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc tế VIB. Ông 
Bình cũng là Kiểm toán nội bộ công chứng (CIA) của Hiệp Hội Kiểm toán Nội 
bộ Hoa Kỳ (IIA) và tiến sỹ quản trị kinh doanh, giảng viên doanh nghiệp của 
Viện Quản lý và Công nghệ (FSB) của Trường Đại học FPT.
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Ông Lĩnh là Sáng lập và Tổng Giám đốc của Công ty iContact, đồng thời hiện là 
Thành viên HĐQT của Công ty CP Tư vấn POCD. Ông Lĩnh có trên 16 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, tư vấn truyền thông & marketing, 
với hơn 10 năm công tác tại Bộ phận Tư vấn của RSM Việt Nam. Bên cạnh đó 
Ông Lĩnh hiện đang là Ban Chấp hành & Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Hội các 
Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam, ngoài ra Ông Lĩnh còn đảm nhận vị trí 
Giám đốc Điều hành CLB Giám đốc Tài chính Việt Nam.

NGUYỄN NGỌC KIÊN | ỦY VIÊN
Ông Kiên hiện Chủ tịch Công ty luật TNHH Golden Standard đồng thời là Thành 
viên Độc lập – Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần EFAST, ngoài ra Ông Kiên 
còn đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Văn phòng Đại diện Hiệp 
hội Văn hoá Ẩm thực Việt Nam – VCCA



Với Sứ mệnh thúc đẩy các thông lệ tốt nhất về 
quản trị doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị 
của các thành viên độc lập và hiệu quả của hội 
đồng quản trị bằng cách kết nối, đào tạo, chia 
sẻ kinh nghiệm, đồng thời bảo vệ lợi ích của 
hội viên nhằm nâng cao tính độc lập, minh 
bạch và liêm chính của các thành viên độc lập 
hội đồng quản trị. Chúng tôi trân trọng mời Quý 
Doanh nghiệp & Quý Ông/ Bà gia nhập Hội 
Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị Doanh 
nghiệp Việt Nam.

50+ 500+
HỘI VIÊN

DOANH NGHIỆP

HỘI VIÊN
CÁ NHÂN

65%

35%

70%

5% 25% 35% 35%

Hội viên
chính thức

10%
Hội viên
tổ chức

17%
Hội viên
liên kết

< 40 tuổi 40-49 tuổi 50-59 tuổi > 60 tuổi

3%
Hội viên
danh dự

MỤC TIÊU HỘI VIÊN NHIỆM KỲ I
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QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI

08


