




+ Dai bi~u va hoi vien tham du h6i nghi: tu ttk phuang tien di lai cl~n dia di~m 
hop. ch6 nghi, an va cac dich vu khac ngoai chuung trinh cua k\1 s inh hoat. 

Cau l~1c b(> kh6ng c6 d i ~u ki~n d6n v~1 dua H(>i vien ttr San bay v~ Kh ~1ch sQn 
va nguqc l<;ti. H(>i vien tl;l· giai quy~t plmang ti~n v~ dja di~m hqp, tt:r San bay v~ 
Resort Anja Beach & Spa Ia 5 km, thai gian di chuy~n h~t khoang 10 pht1t. G i~! thue 
xe khot?mg 50.000/xe 

+Ban tJ clu't·c ky sinh lto(lt llln tlu't· 50 xin gil'i kem theo 04 titi lifu sau: 

-Chuang trinh ky sinh ho~1t CLB KTT tm'tn qu6c l~n th(r 50 

- Bao gia phong ngtt (gia uu dai) cua Resrt Anja Beach 4 SAO cho d~ti biau va 
h(>i vi en cua CLB KTT. 

- Chuang trinh di da ngo~i. 
- Phi€u dang ky tham d~r sinh ho~t CLB KTT toan qu6c l~n thfr 50 (trong 'ct<> 

bao gbm: Dang ky tham dv h(>i nghi; dang ky di da ngo~i theo chuung trinh tren) 

+ Cac h(>i vi en, d;;ti bi~u dang ky phong nghi "'\ tra ti~n tru6'c 100% cho Cau 
l;;tc b(> K€ toan tru6·ng toan qu6c (Resort Anja & spa khong nh~n d~t phong ve:l nh~n 
ti~n v6'i ttmg ca nhan) De nghj d~t phong va tra truO'c ngay 30/09/2018. Ngll'<\i lien h~ 
va Email d~t phong: 

.I. Ba Nguy~n Thi I~ Thanh, 0913216604, 0243 8686 714, 
Email: nguyenthilethanh54hb@gmail.com, Fax : 024.3 8686722 
2. BaNgo Thj Thuy, 098.909.8686, 024.38686714, 
Email: caulacboketoantruong(4}gmail.com , Fax : 024.38686722 
3. Ba Nguy€n Thi Minh Tam, 0975.700.716, 024.38686721 , 
Email: minhtamvaa@gmail.com , Fax: 024.38686722 

Luu y: Theo cam k€t cua Resort Anja Beach & Spa 4 SAO v6i thu(mg trt,1·c 
Ban chu nhi~m CLB, khach s~n se uu tien giu· phong ngu cho h(>i vien cua CLB c6 
dang ky phong va tra ti~n tru6'c 100% ti~n pht'>ng tru(YC ngay 30/9/20 }8 VclO tai 
khoan: 

Can l~c bq K~ toan truo·ng toan quae, TK 1460201023402 t~i Ngan hang 
Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon Vi~t Nam -Chi nhanh Nam Ha Nqi. 

( Xin kem theo ban bao gia aia t1ing logi phong) 

Khi d~t phong qua Emai I va tdl ti~n de nghi ghi r6 d~t lo~1i phong m'to? v~1 gia 
ti6n qt th ~, vi Resort danh cho CLB nhi6u lo<;ti phong khac nhau. s6 luQ·ng phong c6 
h?n, nfu h(> i vien d~t sau ngay 30/9/2018, h~t phong ngu, Resort Anja Beach & Spa 4 
SAO se gi6i thi~u sang Khach s~m khac gfrn nui t6 cht:rc H() i nghj. 

No·i nh~n ~~. CHU ~HltM 
- Nlm tn~n I ·"' / • clt NHIEM 
- 1--I9il(~ toanvirKiSmto<1nYN '"'' /C/II!IA("!.-.0\ · 

- Luu VP CLB ~· ~E'TO~N fR~~iNC. ~: 
•-'" T 01'1~' IJUO · ' 
~~ / 

!~;., " 

PGS. TS D~ng Thai Ht'mg 
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CHUONG TRINH 
KY SINH HO~ T CLB KE TOAN TRU'ONG TOAN QUOC 

L~n thrr 50- T~i Huy~n Phu Quae, Tinh Kien Giang 
(Ngay 26 & 27 thang 10 nam 2018) 

Ngay 26 thang 10 nam 2018: 

Th(ri gian Noidung Nguo·i th trc hi en 

07h30- 08h10 D6n tiSp d~i bi~u, dang ky h()i vi en, phat Ban t6 chuc, ThS Duong 
tai li~u Th! Kim Chi PCN, Ba 

08hl0- 8h40 Van ngh~ chao mung Nguy~n Thi L~ Thanh, 
UVTTCLB 

08h40 - 08h50 Tuyen b6 ly do, gioi thi~u d?i bi~u, chuang Th.S Trinh C6ng Loan, 
trinh h()i nghi, chu t<;>a va thu ky ky sinh Ph6 chu nh i~m thucmg 
ho~t. tf\rc CLB 

08h50 - 08h55 Phat biSu khai m~c ky sinh ho~t PGS.TS D~ng Thai 
Hung, Chu. nhi~m CLB 

08h55- 9h25 KS toan, ki~m toan Vi~t nam v6i cu()c each PGS.TS D~ng Van 
m~ng c6ng nghi~p( CMCN) 4.0 Thanh, Chu tich H()i KT 

& KTVi~t nam 

09h25 - 9h55 KS tmin, kiSm toan v6i cu()c CMCN 4.0 - Mai chuyen gia nu6c 
Kinh nghi~m tri~n k.hai a nu6'c ngoai ngmii dl,l' va trao dbi 

9h55 - 10h25 Giai lao, Chvp anh luu ni~m Ban T6 chtrc h() i nghi, 
BaNguy~nThj L~ Thanh, 
UVTTCLB 

1 Oh25 - 11 hOO L~ Vinh danh Ke toan tru·ang - Danh hi~u " Ban To ch1rc, Lanh d~o 
s6 v ANG" cho KS toan tru&ng m~u mt,rc. VAA&CLB 

llhOO - llh30 Chinh sach ke toan, kiem toan v6i CUQC TS.Vu Due Chinh,Cvc 
CMCN4.0 truang Cvc giam sat, 

ki~m tra kS toan, ki~m 
toan, B() Tai chinh 

llh30- 13h30 Mai D~i biSu An trua va nghi trua Ba Nguy~n Thj L~ 
Thanh, UVTT 
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BuAi chi~u 
26/10/2017 

13h30- 14h00 Kinh nghi~m cua Doanh nghi~p trong Mai Giam d6c doanh 
nu6c va k~t qua buo·c d~u trong tri~n khai nghi~p trong nu6c 
thvc hien cu9c CMCN 4.0 

14h00- 15h00 NhCi·ng luu y cho quy~t tmin thu~ nam ThS Nguy§n Van Pht,mg 
2018; Giai dap cac vu6ng m~c vS thu~ . Vv truemg, Vv Quan ly 

thu~ cac DN Ion-T6ng 
eve Thu~ , B9 Tai chinh 

15h00 - 16h00 u6i tho<iti giua cac diSn gia vo·i cac dun vi, Mo·i PGS.TS D~ng Thai 
h9i vien CLBKTTTQ tliti h9i nghi vS cac Hung va cac di§n gia 
v~n dS lien quan v6i cac chuyen dS tren cung trao d6i v6i d<iti 

bi~u dv h9i nghj. 

16h00 - 16h20 K~t lu?n vS nhUng v~n dS chu yeu d<itt POSTS U~ng ThaiHung, 
dugc trong h9i nghi; va nhung v~n ds cac Nguyen Vv trucmg V1,1 
dun vj va h()i vien c~n quan Him d~ giai CD KT& KT- BTC, Chu 
quy~t trong tho·i gian t6i. nhi~m CLB 

16h20 -16h30 Ban thuang trvc CLB Thong bao m()t so Th.S Trinh Cong Loan, 
cong vi~c c~n thi~t Clta CLB va K~ hO<itCh Ph6 Chl:1 nhi~m Thucmg 
tham quan, giao luu ngay 27110/2018 tn,rc CLB 

16h30 - 18h00 D<iti bieu nghi ngai, ng~m canh biSn t<iti KS Cac D<iti biSu, h9i vien 
18h00 - 20h3 0 Dv Gala Dinner Cac D<iti biSu, h9i vien 

* Chuang trinh dv ki~n nhu tren, Ban t6 ch1rc se thong bao Chuang trinh chfnh 

thuc vao ngay 26/10/2018 . 
Ngay 27 thang 10 nam 2018 ( Thu bay): Giao luu trao d6i gifra cac h9i vien, 
Tham quan theo chuang trinh cua Khach S<itn va Ban tb ch1rc h()i nghj. 
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Ten do·n vj: ............................................................................................................ . 

PHIEU DANG KY 
THAM DV H<)I NGHl CLB KE TOAN TRUONG TOAN QUOC 

Ky thrr 50, ngay 26-27/10/2018 t~i Phu Quae 

Ten dun vi: ............................................ .............................................................................................................................................................................................................................................. .. 

f) i a chi: ............... ........... ................................ ................................................ .................... ................................................................................................ .... ............ .... ............ ............ ............... ........ ...... . 

1. Dang ky dl}· ky sinh hqat 50, dang ky tham quan : 

HQ va ten Chlrc V\I :Di~n tho~i Email E>K 
du·HN 

' 

f)}( 

t.quan 

- Phi tham dv Ky 50 neu Chuyen khoan, cac dun vj din ghi r5 trong phan n{)i dung cua tly 
nhi~m chi theo m~u: 

un(J va ten nguo'i tham d~·- s6 di?n tho{li- n{Jp phi tham d~· ky 50" va dem thea b~m 
photo gi~y chuy€n ti~n ct€ nh?n ta.i li~u, phi€u an, phi~u di da ngoc;ti) 

2. Dang ky phong ngii: 

Loai phong sa phong sadem Tir ngay .... d~n ngay Thanh ti~n 
1.850.000d 

2.260.000d 

TAng c()ng: 

Luu y: 
- Theo cam k~t ct.'1a Resort Anja Beach&Spa 4* v&i thucmg trvc BCN CLB, Resort se uu 

tien giC'r phong cho h()i vi en CLB c6 dang ky phong va tra ti0n tru&c 100% ti~n ph6ng tru-6'c ngay 
30/9/20 18 vao tai khoan: Cau l~c bQ Ki toan tru(mg toan qu&c, TK 1460201023402 t~i Ngan hang 
Nong nghi~p va Phat tri~n nong thon Vi~t Nam-Chi nhanh Nam Ha N{)i. Phftn n()i dung cua uy 
n.hi~m chi ghi theo mfiu: "Hp va ten ngu'i1i d{it phimg- s6 di?n tho(li- D{it phbng Phu Qu6c 

-f)~ nghi H()i vien gui phi~u dang ky theo cac hinh thl'rc tren v0 CLB theo dja chi Emai l: 
caulacketoantruong@gmail.com; ho~c Fax: 024.38686722 d~ ti~n trong vi~c chu§n bj h()i nghj va 
ti~p d6n H()i vien dugc chu dao. 

Ngll'o·i dang ky 
(Ky va ghi ro hQ ten) 



CONG TV TNHH flAU Tlf DU LICH 
B6N MUA PHU QU6C 

So: .6.<J . ./CV-BMPQ/2018 
{V/v: Chao gia DV doan CLB KTTTQ) 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM 
£>9c l~p - Tlf do - H~nh phuc 

Phu Quoc, ngay 1 thang 08 nam 2018 

cHAo GIA DICH VU PHONG NGU . . 
Kinh gtii: Cau Lac B{) K~ Koan TrU'O'ng Toim QuAe 

H{)i K~ Toan va Ki~m Toan Vi~t Nam 

- Can cu vao cong van S6 132/HKT-CLB KTTTQ do PGS- TS D~g Thai Himg 
Chu Nhi~m CLB KTTTQ Icy ngay 27 thang 7 nam 2018 v~ vi~c t6 chuc sinh ho~t 
ky thu 50 cua CLB K~ toan tru6ng toan qu6c. 

- Can cu vao kha nang cung d.p dich V\1 ch~t luQ'Ilg cao va uy tin cua don vi. 

Lm d~u tien, thay m~t CB-CNV Khu nghi duang Anja va Amarin Resort & Spa, toi xin 
glri lm cam on chan thrum nh~t t&i toan th~ Quy h9i vien cau l~c b9 K~ Toan Tru6ng Vi~t 
Nam da, dang vase cho phep chling toi tr& thanh b~n dBng hanh ding nhu da danh S\1' tin 
nhi~m va ling hQ tm nhfrng dich V\1 rna khu nghi duang cung d.p. Chling toi tin rAng se 
mang d~n cho Quy h9i vien nhfrng trai nghi~m thu vi cung v&i ch~t lttQ'Ilg dich V\1 cao 
c~p voi gia ca t6t nh~t, lam hai long cho t~t ca khach hang. 

Anja Resort (Building) Amarin Resort (Building) 

V 6i h~ thAng phong ngu d~t tieu chu~n 4 sao. Toan c1,1m Khu nghi duOn.g c6 50 phong 
(Anja Beach Resort) va 105 phong (Amarin Resort) sang trQng, s~ch sese ~o cam giac 
th~t S\1' thoai mai cho Quy khach hang. Chung toi xin chan trQng thong bao d~n Quy 
khach hang gia dich V\1 phong nghi uu dai danh cho h9i nghi CLBKTT toan qu6c l~n thu 
50 dien ra t~i Khu nghi duOn.g Anja Beach va Amarin Resort nhu sau: 
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LO~ PHONG GIAPHONG 
SL GIA l1U DAI CLB GHICHU 

PHONG 

Delux e Room Hill V iew VND 1,950,000 cvm Building 
Deluxe Room 

VND 2,150,000 Amarin Resort 

Building Ocean View 47 VND 1,850,000 
Deluxe Room Balcony VND 1,850,000 cvm Building 
Deluxe Room Balcony 

VND 2,260,000 Anja Resort 
Ocean View 

Premium Deluxe 
VND 2,539,000 

Balcony or Terrace Villa/ Bungalow 
Deluxe Villa 

VND 2,539,000 hU'6ng billn ho~c 
Bungalow/ with Terrace hU'6ng VU'cm 

Villa Deluxe Villa 
VND 3,047,000 (each billn xa 

Partial Sea View 28 VND 2,260,000 
nhat 60m. gcln Premium Deluxe 

Sea Front 
VND 3,351,000 nhat 1Om) Khu 

Suite Villa Anja Beach 
Suite Beach Front - Private VND 10,050,000 Resort 

Pool 

* Gia tren bao gdm an sang, chua bao gdm thue phi 

* LUlJY: 

Gia nh~ Phong tir: 14h00, tra phong trucrc 12h00 
Phong t6i da cho 2 ngum, nSu tang them ngum ke them 1 giu(mg ph\1 extra bed 
(T6i da ke them 1 extrabed cho 1 phong). Gia giu(mg ph\1 600.000d/dem 
Tra Phong tr€: sau 12h00- 15h00 plw thu 30% gia phong, sau 15h00 - 17h30 ph\1 
thu 50%, sau 17h30 tfnh bfutg 100% gia phong ( phong a tr€ se ph\1 thUQC vao 
khach s~ c6 con phong tr6ng hay khong) 
Quy khach vui long gift gin va kiem tra v~t chfrt trong phong khi check in, khong 
mang d6 an c6 mui ' thuc u6ng len phong ngil, neu mang vao khach s~ se tinh phi 
theo quy d!nh khach se;m. 
Tre em tir 1- 6 tu6i tro xu6ng a chung vm ba m~ mi€n phi 1 be 
Tre em tir 6 - 12 tu6i trcr xu6ng a chung vcri bam~ ph\1 thu bao g6m an sang 
25 0. OOOvnd/tre 
Tre em tir 12 tu6i tra len ph\1 thu nhu ngum Ian 

c> Nhiing dich VI} mi~n phi danb cho CLB KTTTQ ky 50 t,i khach s,n: 
Su d\lflg wifi, truy c~p internet 
Be bcri ngoai trm 
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Trong phong co tnl, duOn.g, 2 chai su6i, cafe mi~n phi hang ngay. (K.hu Amarin Resort) 

z 

1 
-~l v 
;uo< 

/ 

~-. :..,.:...-:: 

Anja Resort (Phong) 
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-c-----~ - - --- - -----------------------------·-~-~ 

Anja Resort (HB Bm sat biSn) 

Khach s~n uu tien gift nhfrng phong d~p cho Cau Lac B(j KTTTQ va cac h(>i vien cau 
l~c b(j. MQi chi tiSt v~ d~t phong va thanh toan Quy h(ji vien cau l~c b(j vui long lien 
h~ vcri Ch! Nguy~n Thi L~ Thanh- kS toan tnrimg CLB (di~n tho~i : 0913216604, 
0913326604, Mail: nguyenthilethanh54hb@gmail.com). 

Trong truimg hgp dn thiSt quy khach xin vui long lien h~ Phong Kinh doanh Anja 
Beach Resort: Ms Huy~n 0983635054/0901088678; email: info@anjaresort.com 

Chung toi tin r~g nhfrng di~u ki~n k~ tren dap i:rng nhu cAu cua Quy h9i. N~u cAn 
them bdt cu thong tin ho~c trq giup nao vui long bao l~i cho chilng toi bi~t. Chilng toi 
rdt mong duqc don tiSp Quy h(ji vien t~i Ct,Im Khu nghi du5ng Anja Beach Resort 
Mudbath & Spa va Amarin Resort. 

Tran TrQng. 
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Đảo Phú Quốc – Thiên đường đa trải nghiệm! Page 1 

 
Bạn đã biết đến đảo Phú Quốc, Kiên Giang, nơi được ví von là Maldives của Việt 

Nam bởi vừa sở hữu biển xanh, cát trắng quá đỗi nên thơ và còn cực kỳ hoang sơ chưa? 

Cùng chúng tôi trải nghiệm tour du lịch Nam Đảo Phú Quốc bạn nhé! 

Nằm ẩn mình nơi bờ tây của Vịnh Thái Lan, Phú Quốc - Đảo ngọc mơ mộng và huyền bí, 

đẹp ngỡ ngàng với những bãi biển nguyên sơ và bờ cát trải dài trắng mịn. Đảo ngọc Phú 

Quốc tiềm ẩn một sức hấp dẫn đến lạ kì, một thiên đường rực nắng giữa những hàng cây 

nhiệt đới xanh mát.  

Nếu đã một lần may mắn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ của hòn đảo 

lớn nhất Việt Nam này, bạn sẽ hiểu vì sao nơi đây luôn nằm trong danh sách 10 điểm đến 

hấp dẫn nhất mà du khách quốc tế chọn lựa khi có cơ hội đặt chân lên dải đất hình chữ S 

xinh đẹp 

T -

, 

nơi có

đầu tiên nổi tiếng uy tín chất lượng, đã có 

 tại nơi 

này du khách sẽ

trước khi vào tham quan, tiến vào bên trong cơ 

sở du khách , xem 

cách -

tầm 

200k/viên, du khách 

, bông tai... hoặc đặt mẫu mã theo sở 

thích của mình (trả cho chất liệu

chọn ). Tham quan bên trong phòng 

trưng bày, với rất 

raikhác nhau v  đặt biệt c

rai

 có giá trị lên đến hàng trăm 

triệu đồng những , vậy 

mới hiểu được vì saonó được . 

TOUR NAM ĐẢO PHÚ QUỐC 

27/10/2018 
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9h.00 Cơ sở rượu sim Sim Sơn 

Nói đến cơ sở rượu sim Phú Quốc, trước tiên 

phải nói đến cơ sở rượu sim Bảy Gáo, Sim Sơn. 

Bởi đây chính là cơ sở đi đầu trong ngành sản 

xuất rượu sim truyền thống Phú Quốc, được tạo 

nên bởi chính ông tổ nghề rượu sim Mạc Văn 

Nghiêm, hay còn gọi thân mật là ông Bảy Gáo. 

Chính chén rượu thơm lừng mà ông Bảy ủ ra lần 

đầu tiên từ năm 1995 đã đưa rượu sim Phú Quốc 

bay ra ngoài biên giới hải đảo, vươn tới tận 

phương Tây, trở thành một đặc sản quý giá của 

đảo Ngọc mà khách du lịch tới Phú Quốc đều phải say lòng tìm kiếm. Còn với cơ sở rượu 

Sim Sơn là một cái tên có uy tín trong nghề làm rượu truyền thống của Đảo Ngọc. Năm 

2000, từ phương pháp ủ rượu dân gian cũ, cơ sở Sim Sơn đã kết hợp với quy trình công 

nghệ mới, tiến hành nghiên cứu cùng các trường đại học trong nước và đến năm 2004 đã 

cho ra thị trường nhãn hiệu Sim Sơn với hơn chục loại khác nhau để đưa hương vị rượu 

Sim tới khách du lịch. 

10h.00 Khởi hành đi tàu ra hòn lặn biển ngắm san hô, câu cá giải trí 

Nằm cách đảo Phú Quốc không xa, phía 

nam đảo được thiên Nhiên ban tặng 

những hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp và còn rất 

hoang sơ, nơi đây đang nổi lên như một 

điểm đến cực kỳ “hot” với giới trẻ bởi vẻ 

đẹp hoang sơ, đầy bất ngờ ẩn chứa bên 

trong. Nằm ở phía tây nam và tách biệt 

với đảo Phú Quốc, không khí trong lành, 

mát mẻ cùng những bãi tắm tuyệt đẹp và 

không chỉ vậy khi đến đây du khách còn 

cảm nhận được sự ấm áp của lòng người 

và cái tâm của người làm du lịch, chắc 

chắn du khách sẽ không tìm được nơi nào 

khác trên bản đồ Việt Nam đâu. 

Quanh năm ở đây du khách luôn tận 

hưởng được khí hậu mát lành, cùng tiết 

trời dễ chịu, do bao phủ hòn đảo này chỉ 

toàn cây là cây chính vì thế khi đến đây 

du khách sẽ được đắm mình hoàn toàn 

vào thiên nhiên, biển, trời một cách đúng 
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nghĩa để quên đi những bộn bề, bon chen của cuộc sống. 

Ở hòn đảonày không khó để du khách tìm được một bãi tắm lý tưởng với những bãi cát 

trắng mịn trải dài nằm ở phía Nam hoặc phía Bắc của hòn đảo với những rặng đá nằm san 

sát bờ biển là nơi sinh sống của vô số sinh vật biển. 

14h.30 Chùa Hộ Quốc: “Đại danh thắng” trên Đảo Ngọc 

Chùa Hộ Quốc hay còn gọi là Thiền viện Trúc Lâm Hộ Quốc, là ngôi chùa lớn và yên 

tĩnh bậc nhất trên đảo Phú Quốc. Lối kiến 

trúc hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, 

chùa Hộ Quốc được xem như nơi hội tụ 

của “đại danh thắng” trên Đảo Ngọc. 

Nằm ở đoạn cuối con đường uốn khúc qua 

các triền núi xã Dương Tơ với những bãi 

biển thoai thoải trải dài hàng cây số, nhìn 

từ xa, Chùa Hộ Quốc như công trình nổi 

trên đầu những cơn sóng. 

Đến gần, mọi người sẽ cảm nhận ngôi chùa 

như sự hội tụ nhiều yếu tố của “đại danh 

thắng”. Lưng tựa mõm núi, mặt hướng ra 

biển Tây mênh mông sóng nước - một vị 

thế độc đáo như bức tranh thủy mặc. Thiền 

viện Trúc Lâm Hộ Quốc còn hút mọi ánh 

nhìn bởi sự hài hòa giữa sáng tạo của con 

người với thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. 

Trên diện tích hơn chục héc-ta, chùa được 

xây theo lối kiến trúc thời Lý – Trần, đến 

đây, du khách không chỉ được mãn nhãn 

với hình ảnh điêu khắc, chạm trổ tinh xảo 

mà còn có dịp nương theo con thuyền thời 

gian trở về cội nguồn Thiền phái Trúc Lâm 

Yên Tử do Phật Hoàng Trần Nhân Tông 

khai sáng từ thế kỷ XIII… Đặc biệt, đến 

đây, du khách còn có dịp chiêm bái Xá lợi Phật Thích Ca... 

15.10 Suối Tranh – Bức Tranh Thiên Nhiên Tươi Đẹp Ở Phú Quốc 

Đảo ngọc Phú Quốc là một trong những nơi bạn có thể tham quan khám phá cả “rừng 

vàng” lẫn “biển bạc” hoang sơ tươi đẹp. Sau khi thỏa thuê ngâm mình dưới sóng nước, 
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đùa nghịch trên cát trắng mịn ở biển Phú Quốc, còn gì thú vị hơn là lại được băng rừng 

nghe tiếng chim ca và ngắm suối róc rách luồn khe đá. 

16h.00 NƯỚC MẮM KHẢI HOÀN 

Nước mắm Phú Quốc từ lâu đã nổi tiếng cả trong 

và ngoài nước không chỉ nhờ độ đạm cao, có màu, 

mùi, vị thơm ngon đặc trưng mà còn bởi truyền 

thống làm nước mắm lâu đời của người dân nơi 

đây. Nước mắm Phú Quốc Khải Hoàn là một trong 

những cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống “cha 

truyền con nối”. Ra đời hơn 40 năm, đến nay Khải 

Hoàn đã trãi qua 3 thế hệ sản xuất và kinh doanh 

nước mắm và hiện nay thương hiệu Khải Hoàn đã không chỉ nổi tiếng tại đảo ngọc Phú 

Quốc mà còn vang xa tận các quốc gia khác trên thế giới. 

16.30 Ngâm bùn khoáng nóng tại Phú Quốc Mudbath & Spa 

Rất nổi tiếng và được nhiều đài 

truyền hình trong nước cũng như 

quốc tế lựa chọn đề làm các 

phóng sự, truyền hình thực tế 

(KBS Hàn Quốc, HTV…, ban 

nhạc nổi tiếng EXID Hàn Quốc).  

Cách sân bay Quốc tế Phú Quốc 

chỉ 10 phút di chuyển, Phú Quốc 

Mudbath & Spa là khu nghỉ 

dưỡng tắm bùn khoáng và spa 

đầu tiên có mặt tại “Đảo Ngọc” 

này. Được xây dựng dựa trên ý 

tưởng “con người và thiên nhiên là một”, toàn bộ kiến trúc và cảnh quan nơi đây hoàn 

toàn hòa mình vào vẻ đẹp của biển và đất trời. Với 21 hồ bùn và 14 phòng spa đẳng cấp, 

Phú Quốc Mudbath & Spa mang đến những trải nghiệm tuyệt vời, giúp cho kì nghỉ của 

du khách trở nên thú vị và hoàn hảo hơn.  

TẮM BÙN KHOÁNG NÓNG ANJA 
Đến với Phú Quốc Mud Bath & Spa, trong một gói tắm bùn khoáng, ngoài dịch vụ chính 

là ngâm bùn khoáng nóng chất lượng cao, khách hàng còn được tận hưởng các hình thức 

như ngâm mình và massage cơ thể trong hồ Jacuzzi, massage chân với sàn phun nước 

ngược, hệ thống ôn tuyền thủy liệu pháp, khu hồ bơi ngoài trời… 
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Tựa như một ốc đảo xanh mát, khu tắm bùn khoáng được xây dựng ngay giữa miền biển 

xanh cát trắng thanh bình của thị 

xã Dương Tơ. Toàn bộ không 

gian kiến trúc cho thấy sự hòa 

hợp giữa con người và thiên 

nhiên. Du khách có thể vừa trải 

nghiệm cảm giác thư giãn, dễ 

chịu khi ngâm mình trong lớp 

bùn khoáng mịn nhuyễn vừa tận 

hưởng làn gió biển trong lành và 

ngắm nhìn màu xanh trong vắt 

trải dài đến tận chân trời. 

Ngâm bùn khoáng nóng ngay 

bên bờ biển sẽ là trải nghiệm đầy 

thú vị dành cho sức khỏe đối với 

người dân địa phương, du khách 

nội địa và quốc tế khi ghé đến 

Galina Phú Quốc Mud Bath & Spa 

Ghi chú: Ưu đãi giá dịch vụ tắm bùn giảm 71% (Bao gồm trong giá Tour). Dịch vụ Spa 

không bao gồm trong gói Tour này. 

17h.30 Về lại Resort - Kết thúc Tour 

Công ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Bốn Mùa Phú Quốc 

Giám Đốc 



H(>I KE TOAN VA KIEM TOAN 
VI~TNAM 

S6: ./GHKT- KTTTQ 
V/v: Vinh danh K€ tmin tru6"ng 2018 

C(>NG HOA XA H<)I CHU NGHiA VI¢T NAM 
Di}c l~p - T~r do - H~nh phuc 

Ha N(h ngay 05 thang 09 nam 2018 

Kinh gfri: 
- T6ng giam dBc C~lC T~p doim, T6ng cong ty, Cong ty 

- Thu trm}·ng cac I>O'n vj Hanh chinh Sl!' nghi~p 

-Thanh vien Ban chu nhi~m Cau l~c b() K~ toan trU'6'ng TQ 

va H()i vien Cau l~c b() k~ toan truo·ng toim quBc 

K€ toan trm'mg la ch(rc danh b~c cao cua ngh€ k€ toan. Nhi~u k€ toan 
tru&ng da lam t6t trach nhi~m cua minh, vira yeu ngh€, vira tinh thong nghi~p V\1, 
guong m~u trong vi~c thl,fc hi~n phap lu~t tai chinh, g6p ph~n tich Cl!C vao cong 
CUQC d6i m6i kinh t€ cua d~t nu6c, tang cuong quan ly tai san, ti €n v6n, nang 
cao ch~t luqng quan ly tai chinh, hi~u qua hQat d(>ng san xu~t kinh doanh, nang 
cao vi th€ va uy tin ngh~ nghi~p. 

Nhi~u t6 chuc da duQ·c trao t~ng nhfrng danh hi~u cao quy etta cac HC)i, 
duqc t?ng cac ph~n thu6'ng cao quy cua Dang va Nha nu6c, duqc vinh danh 
trong xa h(>i. Trong thanh tfch chung d6 c6 cong lao cua nguai K€ toan tru6'ng. 
Vi v?y, vi~c ton vinh nhfrng nguo·i dang gill' chuc danh K€ toan tru·&ng c6 thanh 
tich xu<it s~c trong thgc hi~n nhi~m V\1 quan ly kinh t€, tai chfnh cua t6 ch(rc, 
doanh nghi~p n6i rieng va cua dllt nu6c n6i chung la c~n thi€t. 

H(>i K€ toan Ki€m toan Vi~t Nam (V AA) Ia t6 chuc xa h(>i, ngh~ nghi~p 
cua cac t6 chuc, ca nhan lam ngh€ k€ toan va ki~m toan 6' Vi~t Nam, c6 trach 
nhi~m ton vinh nhung nguai dang giG' chuc danh K€ toan trucmg c6 thanh tich 
xu~t s~c. Ngay 24/02/2010, H(>i K€ toan Ki~m to an Vi~t Nam da ban hanh Quy 
djnh s6 28 HKT-VP v~ vi~c t~ng danh hi~u "Sa Vang" cho K€ to an tru·&ng m~u 
ml,fc. Sau 02 nam thgc hi~n, V AA da b6 sung, hoan thi~n quy ch~ va ban hanh 
l~i t~i Quy djnh 30/HKT-VP ngay 05/03/2012 nh~m ghi nh~n cong lao dong g6p 
cua K.€ toan tru·6'ng trong sg nghi~p phat tri~n kinh t€ xa h(>i ct:1a d~t nu·6c. 

H(>i K€ toan Ki~m toan Vi~t Nam se xem xet quy€t djnh Vinh danh K€ 
to an tmcrng nam 2018 cho K€ to an tru6"ng c6 thanh tich xu~t s~c cua don vi theo 
quy djnh tren. 

Ban chllp hanh Trung uong H(>i K€ toan Ki~m tofm Vi~t Nam d€ nghi 
lanh d1;1o cac t6 chtrc doanh nghi~p, don vi hanh chinh sg nghi~p, va thanh vien 
Ban chu nhi~m Cau l~c b(> K~ tofm tm6"ng toan qu6c gi6'i thi9u ti€n cu· nhfrng 
nguai dang giG' ch(rc danh K~ toan tm6"ng c6 thanh tich t~i don v i d~ H(>i K€ 
toan va K.i€m toan Vi~t Nam xem xet va ton vinh, nh~m thuc dfty phong trao thi 
dua phlln d~u ren luy~n d~o d(rc ngh~ nghi~p, hoan thanh t6t nhi~m V\l, ch~p 
ha~h t6t cac chinh sach ch~ do cua nha nu6·c trong d(>i ngu K€ toan tru6'ng toan 
quoc. 





CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIETNAM . . . 
D(}c l~p- Tv· do- H~nh phuc 

nAo cAo THANH Ti_cH cA NHAN 

I. SO YEU L Y LJCH 

1. I-IQ va Ten ....... ... ..... ....... .......................................... ... ......... ............ . 

2. Ngay thang nam sinh .... ......... ......................................... ... ................ . 

3. Nui sinh .. ... ..... ..... .................. ........................................................... . 

4. Trinh d(> dao t~o ..................... cu· nhan o Th~c sl o Ti~n si o 

5. Chuyen nganh dao t~o ...................................................................... .. 

6 N ' tl ' g ~ I' ~ t' I~ t ' . gay 1an nam am cong ac <e oan ............................................... . 

7. Ngay thang nam gifr chuc danh k~ tmin tru6'ng ................................ .. 

8 D . ~ t' 1 ·~ . von V! cong ac 1Ivn nay .............. ... ........ .. ....................................... .. 

9. La h(>i vi en V AA tu nam: ................................................................. .. 

10. Sinh ho~t Cau l~c b(> K~ toan tmo·ng tu nam .................... . d~n nay 

11. Qua trinh cong tac: 

Tir nam ...... d~n nam Chii:c vu DO'n vi con_g_ hie 

II. THANH TiCH cA NHAN (nam 2016, 2017, 2018) 
Trong qua trinh cong tac ban than da c6 nhfi'ng thanh tich sau: 

1. Chclp hanh phap lu?t k~ toan, tai chinh, thu~ 

2. T6 cht:rc cong tac k~ toan trong dun vt 

3. Ph~m chcit d~o due, tu each l6i s6ng 



4. Sang ki~n cai ti~n 

Ten sang ki~n, c6ng trinh ....................... .......... .. ..... nam de xuat ...... ... .. .. 

K :..t • , d e qua ung 1,1ng ..... ........... ........... .. ........................................ ...... .... ..... . 

Danh gia: T6t.. .................. Kha ............ . 

5. Khen thuang: da dugc cac C~p khen thuang (ghi Cl,l th~ hinh thti'C 
khen thuang, nam dugc khen thu&ng) 

- Huan chuang lao d(>ng ........ nam 

- B~ng khen: Thu tu6'ng chinh phtl nam ......... , B9 nganh nam ........ .. 

- D<;tt chi~n sl thi dua ca s<'Y nam: ....................................................... . 

- Dc;tt chi~n sl thi dua nganh nam: ................................... .................. .. 

ill. HO~ T B<)NG CUA BON Vl (3 nam truo·c li~n k~ nam d~ ngh! vinh 
danh) 

Chi tieu 

I. Doanh thu 

2.LQi nhu~nsauthu~ 

3. N¢ N 'an sach 

4. Thu nh~p bq dfiu nguO'i 

Nam 
2016 

Xac nh~n cua thu trU'<'Yng do·n vj 

Nam 
2017 

Nam 
2018 

Ty le % so v6i nam truo·c 
Nam 2016 Nam 201 7 

NgtrC:ri lam bao cao 
(Ky, ghi ro hQ ten) 



CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM 
-E>{)c l~p- TtJ' do- H~nh phuc 

BIEN BAN HOP XET T ~NG "SO V ANG" 
CHO KE TOAN TRUONG MAU MlJC 

H6m nay, ngay . . ... . . . . . than g ........ narn .. . . 
Phong, ban keto an: ................ .... .... ............... ................................ ........ ......... . 
Thu6c dan vi: ... ............................ .. ............. .................................................... . 

T6 ~hue h<;>~ de gi6i thi¢u tien cu Ke toan truong d<;1t danh hi¢u SO 
v ANG theo quy dinh Clla H<)i Ke toan va Kiern toan Vi¢t Nam 
T :! x' '• th d ong so ngu·a1 am ~:f: ............................................................................. ... .. . 
SA' ' • ~ - / / I / d o ngum vang m<;1t co co y o: .............. ........... ..... ....................... .... .... ......... . 
Nguai chu trlOng Ba): ......... ...... ... .... ...... .... ............... ... ...... .. .. ...... ......... ........ . 
Thu ky Ong (Ba): .. ............. .......... .................. .................. ........ ....... ... ... ...... ... . . 
Ke toan truong dqc b~m bao cao th~mh tfch (ghi r6 h<;> ten Ke toan truang) 
/ ki A' h • ? / bA hA • A y en t am gm cua can <;> , n an v1en: ...... ...... ..... ..... .... .... .... .. ............. .. ....... . 

Dan vi nhat trf tien eli' Ong (Ba): 

D<;lt tieu chu~n danh hi¢u s6 v ANG ke toan tnr6ng rn~u ffil;l'C v6i so 
phieu tfn nhi¢m la: ........ phieu, d~t ty 
!¢ ... ...... % ....... ... ............................. ............. . 
Bien ban J~p t<;ti cu<)c h<;>p vao h6i: gia ngay thang nam 

Thu ky cll()c hQp 
(Ky, ghi r6 h<;> ten) 

Xac nh*n ciia thii truo·ng don v~ 
(Ky, ghi h<;> ten , d6ng d~u) 

Chu trl cu(>c hQp 
(Ky, ghi r6 h<;> ten) 



H(H KE TOAN v A KIEM TOAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VI~T NAM 
VI~T NAM D()c l~p - T1;1· do - H~nh phuc 

So: 30/HKT-VP 
Ha n¢i, ngay 05 thang 03 nam 2012 

QUYD~NH 

v e vi¢c tOn vinh danh hi¢u "SO v ANG" choKe tmin tru&ng mau ml;(c 

I. M~:~c dich, yeu cau 

1. ML;tc dich: Danh hi~u "SO V ANG" la danh hi~u cao quy duqc H9i Ke toan 
. va Ki~m toan Vi~t Nam trao t~ng cho nhfrng ke toan truong c6 th~mh tich xuat s~c 
trong vi~c th!fc hi~n phap lu~t ke toan, till chinh. 

2. ML;tc dfch ton vinh: Nham ghi nh~n cong lao dong g6p cua nhfrng ke tmtn 
truong trong Stf nghi~p phat trien kinh te xa h9i cua dai ntiOC, quang ba VOi cong 
chung nhung U(m guang m~u mvc trong nghe ke toan thong qua d6 de cao vi the, 
vai tro d1a nghe ke tmin n6i chung va d9i ngG ke toan truang n6i rieng. 

3. Yeu ciiu: Dam bao tfnh dan ch1i, cong khai , minh b~ch trong xet ch9n va ton 
vinh; t6 chuc ton vinh phai dam bao tinh giao d\1c cao. 

II. Tieu chuftn danh hi¢u "SO V ANG" 

1. M~u mvc trong vi~c chap h~mh phap lu~t ke toan , tai chinh, phap lu~t thue; 

2. M~u m1fc trong vi~c t6 chuc thvc hi~n trach nhi~m, nhi~m vy ctla nguoi ke 
toan truong trong dan v~ ke tmin; 

3. M~u ffi\TC trong vi~c ren luy~n ph&m chftt d~o due, tu ce:1ch, loi song, giao Liep 
ling xu c6 van hoa; 

4. Ho~t d9ng cua dan vi ke toan luon hoan thanh xuat sac nhi~m Y\1 nha nu6c 
giao. Doi voi doanh nghi~p, ket qua san xuat kinh doanh th~ hi~n chi tieu Hli nam 
sau cao hon nam truoc, tlnh hlnh tai chinh 1anh m~nh va phat tri ~n, th~rc hi~n 
nghiem nghia Y\1 n9p thue cho Ngan sach nha nu6'c. 

Ill. Dieu ki¢n d~ tc)ng danh hi¢u "SO V ANG" 

1. Ph~ti 1a h9i vien H9i Ke toan va Kiem toan Vi~t Nam, h9i vien Cau l~c b9 Ke 
toan truong toan quoc va thuang xuyen tham gia sinh ho~t Cau l~c b9 ke toan 
tnrong; 

2. Nguoi Ke toan truang phai lam ke toan v6'i thai gian du 5 nam trong d6 ft 
nhat 3 nam lam ke toan tnrang tfnh den ngay n9p h6 sa; 

3. Da c6 it nhat m9t d~ an cii tien, ho~c sang kien c6 gici tri trong 11nh Vl;['C ke 
toan, tai chfnh duqc cap ca sa cong nh~n; 



4. Da dtrqc cap th~m quy~n khen tlllrong ft nhat la m<)t bang khen trb len ho<Ttc 
tu 2 giay khen tro len ho<Ttc d<:tt m<)t danh hi~u chien s1 thi dua nganh. 

5. Duqc t~p the don v~ ke toan (phong, ban ... ) suy tOn, co quan quan ly d~ nghi 
vinh danh. 

IV. To chuc xet tc)ng danh hi¢u "SO V ANG" t~i ca so 
1. Ca rlhan lam bim bao cao ket qua ho<;1t d<)ng quan ly (theo m<lu chung cua 

H¢i Ke toan va Kiem tmin Vi~t Nam) 

2. T~p the don vi ke toan (phong, ban) suy tOn thong qua phieu btlu d<:tt tLr 65% 
tro len. 

3. Thu tnrong don vj quan 1y ho<Ttc nguoi dung dau co quan, don vi danh gia xac 
nh~n thanh tfch va d~ nghi ~9i Ke toan va Kiem toan Vi~t Nam tOn vinh 

V. Ho sa gui len H()i Ke toan va Ki~m toan Vi¢t Nam, g6m: 

1. Ban bao cao thanh tfch cua ca nhan trong 3 mlm li~n k~ nam d~ ngh~ vinh 
danh (co xac nh~n cua thLt tru-ong don vD; 

2. Bien ban h9p ( phong, ban ) e-Lm don vi_ ke toan suy ton ca nhan d<:tt danh 

hi~u "SO V ANG"; 

3. Cong van d~ nghi xet t<Ttng danh hi~u "SO v ANG" cua dqn v~ quan ly noi ke 
toan trtrong lam vi~c; 

., 
4. Cong van d~ nghi ton vinh ke toan truong m<iu mt;rc d(;lt danh hi~u "SO 

v ANG" cua co quan quan ly d1p tren (neu c6); 

5. Cac ban sao bang khen, giay khen va cac danh hi~u thi dua. 

VI. To chuc xet tc)ng danh hi¢u "SO V ANG" t~i H()i Ke toan va Ki~m toan 
VietNam 

1. Thanh l~p h<)i d6ng xet t<Ttng g6m 7 ngtroi do Chu t!ch H<)i Ke toan va Kitm 
toan Vi~t Nam lam Chu t!ch 

Cac thanh vien H¢i d6ng : 

V\1 truong V\1 che d¢ ke toan va kiem toan B¢ tai chfnh 

Chi1 nhi~m cau l<;1c b¢ ke toan tru·ong toan qu6c 

M<)t s6 tru·ong ban thu¢c H¢i ke toan va kiem toan Vi~t Nam 

2. Cach thtl'c tien hanh 

- H¢i d6ng c6 trach nhi~m th~m dinh h6 so cua tung ca nhan d~ xac d!nh chfnh 
xac th~mh tfch v~ ket qua ho(;lt d¢ng 

- H<?i d6ng h9p va bo phieu tin nhi~m suy ton 



- L~1r danh sach nhu·ng nguoi d<;tt 70% phieu b~u cua H¢i dong xet t~ng d~ tr1n~ 
len Chu tj ch H<)i Ke toan va Ki~m toan Vi~t Nam quyet cl~nh t~ng danh hi ~u "SO 
vANG,'. 

VII. T6 chu·c ton vinh 

- Vi¢c lO chu·c tOn vjnh ke toan trm1ng mau ffi\TC d<;tt danh hi~u "SO v ANG" se 
OLI'<.IC lien hanh t<;ti cac ky hQp cflu l<;tc b¢ ke toan tru6ng toan quoc 

- Chu tjch Ht)i Kc to<.1n va Ki~m toan Vi~t nam t~ng bang khen va bi~u tuqng 

- Tuyen truyen tren cac phuang ti~n thong tin d<;ti chung 

N(J'i nh<'m : 
CHUTJCH 

- l.i<'n hi~r h<) i 
- V u Che d¢ Ke tm\.n- BTC 

Cht't nhi~m Cl.B r<:Tr TQ 

- Luu V I' 




