
 

HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN  
VIỆT NAM  

  
Số:  .584../HKT-QLHN 

V/v: Thông báo lớp đào tạo CĐKT mới cho 
DN nhỏ và vừa (TT 133/2016/TT - BTC thay 

thế QĐ 48/2006/TT – BTC) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày 01  tháng 09  năm 2016

 

GIẤY MỜI HỌC VIÊN 
 

Kính gửi: - Các đơn vị và Cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán phía Nam. 

                 - Giám đốc/Kế toán các Công ty đang hoạt động kinh doanh tại VN 

                 - Hội viên Hội Kế toán hành nghề Việt Nam 

Ngày 26/08/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT – BTC về việc Hướng dẫn 

Chế độ kế toán DNNVV thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành tại QĐ số 

48/2006/QĐ – BTC năm 2006 của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ hoặc sau ngày 

01/01/2017, để giúp cho đội ngũ kế toán các Công ty, DN cũng như đội ngũ kế toán viên hành nghề nắm 

bắt kịp thời tinh thần và các nội dung mới của Chế độ kế toán DNNV, tổ chức thực hiện tốt trong đơn vị 

ngay từ đầu năm 2017. Hội Kế toán hành nghề Việt Nam thuộc Hội Kế toán và kiểm toán Việt Nam 

(VAA) tổ chức lớp tập huấn thứ nhất tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 27 – 28/9/ 2016, cụ thể: 

Nội dung:   

                   + Giới thiệu những thay đổi của Chế độ kế toán DNNVV mới theo Thông tư 133/2016/TT-BTC; 

                   + Hướng dẫn chi tiết các nội dung mới trong tài khoản kế toán, các ví dụ minh họa cụ thể trong 
hạch toán kế toán theo chế độ mới; 

              + Hướng dẫn chọn đồng tiền ghi sổ kế toán, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái; 

                   + Hướng dẫn cách lập và trình bày BCTC theo mẫu biểu mới; 

              + Hướng dẫn phân biệt thu nhập chịu thuế và thu nhập kế toán  

                   + Chia sẽ các kỹ năng tổ chức lại công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa những 
sai sót về công tác kế toán tại doanh nghiệp. 

Người trình bày: Ths Hà Thị Tường Vy, nguyên là trưởng phòng Vụ Chế độ kế toán, Bộ Tài chính, 
Trưởng ban quản lý hành nghề  -  Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Phó bộ môn Kiểm toán 
Trường Đại học KD & CN Hà Nội.  

Thời gian: Ngày 27/09/2016 và buổi sáng ngày 28/09/2016 (1,5 ngày, bắt đầu từ 8h00 ngày 27/ 9/ 2016 
(Thứ 3, sáng thứ 4)) 

 



 

Địa điểm: Hội trường Lầu 4, Trường cán bộ quản lý giáo dục Tp. Hồ Chí Minh, số 7-9 Nguyễn 

Bỉnh Khiêm - Phường Bến Nghé - Quận 1 - TP. HCM 

Kinh phí lớp học (bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả...): 1.300.000 

VNĐ/HV/Khóa. Trường hợp Hội viên Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam sẽ được giảm 300.000 

VNĐ/HV/Khóa. 

Các học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Hội VICA.HCM (Tòa nhà Vina Giày, tầng 10 số 180 
- 182 đường Lý Chính Thắng, Quận 3, Hồ Chí Minh) hoặc nộp tiền mặt tại lớp học khi làm thủ tục ghi 
danh tham dự  hoặc chuyển khoản về Tài khoản: 

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam   

TK 1300201228538- Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam, Chi nhánh 
Thăng Long. 

 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham dự lớp học 

trước ngày 20/09/2016. Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp 

lớp. 

Đối với các kế toán viên hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức bắt buộc của năm 2016. Do 

vậy các Công ty Dịch vụ Kế toán cần sắp xếp, bố trí cho các kế toán viên hành nghề và các nhân viên kế 

toán của doanh nghiệp tham dự đầy đủ. Số giờ cập nhật được tính:  8giờ/ 1ngày 

Chi tiết liên hệ:  Văn phòng Hội Kế toán Hành nghề Việt Nam (VICA.HCM) 

                                    Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM 

                                    Nguyễn Thị Kim Anh 

   Điện thoại: 01655333720 - Email: nguyenthikimanh180892@gmail.com 

Ghi chú: Đề nghị học viên đăng ký học theo mẫu gửi kèm thông báo này, gửi email đăng ký theo địa 

chỉ trên. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA); 
- BQLHN; 
- Lưu VT, QLHN, CHKTHNVN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

(Đã ký) 

Phạm Công Tham 



 

 

 

 

 

 


