
 
HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM  

CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN 
 

Số: 95/HKT-VICA 
V/v: Mời tham dự lớp CNKT về Chính sách 

BHXH, BHYT  

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

 
Hà Nội, ngày 11 tháng  06  năm 2018 

Kính gửi:  - Các Công ty dịch vụ kế toán/ Các doanh nghiệp 

- Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam 

- Giảng viên các trường Đại học/ cao đẳng 

- Các kế toán viên, kế toán trưởng và người quan tâm 

    Chính sách BHXH, BHYT gần đây có nhiều quy định mới, như: Quy định về cách tính 
lương, phụ cấp làm cơ sở xác định số BHXH phải nộp, thay đổi về quy định công tác phí đối với 
công chức, viên chức nhà nước; Thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Tăng tiền dưỡng sức 
sau khi ốm, tăng trợ cấp thai sản,…. Để giúp cho kế toán các DN, các KTV hành nghề hiểu và thực 
hiện đúng các chính sách mới của Nhà nước, giảm thiểu tối đa các rủi ro trong khi thực hiện 

công việc kế toán tại đơn vị cũng như cung cấp dịch vụ kế toán tránh được các khoản phạt vi 
phạm không đáng có từ đó tiết kiệm chi phí cho DN, nâng cao vị thế của kế toán viên, kế toán 
trưởng thuộc biên chế của các DN, cũng như người hành nghề kế toán, kiểm toán. 
Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam là một trong những tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp về 
kế toán được Bộ Tài chính chấp nhận tổ chức các lớp cập nhật kiến thức tính giờ cho các Kế toán 
viên đăng ký hành nghề tại Bộ Tài chính, thực hiện tổ chức lớp cập nhật tại Hà Nội với chủ đề:  

Chính sách mới về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BHTN áp dụng cho các DN, tổ chức hoạt 
động tại Việt Nam được quan tâm. 

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO: 

Giảng viên chính:  
- Ông Điều Bá Được – Trưởng ban thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam chịu trách 

nhiệm trao đổi về Chính sách BHXH, BH thất nghiệp; 
- Ông Lê Văn Phúc – Phó trưởng ban thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam chịu 

trách nhiệm trao đổi về Chính sách BHYT. 
Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 8h00  ngày 23 tháng 06 năm 2018 (Thứ 7) 
- Buổi sáng: Chuyên đề về BHXH ( từ 8h00 đến 11h30) 
- Buổi Chiều: Chuyên đề về BHYT (từ 13h30 đến 17h00) 
Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Việt, Số 1 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 

Nội dung khóa học: 
1. Quy định mới về phương pháp tính lương và phụ cấp lương làm cơ sở xác định BHXH, 

BHYT. 
2. Quy định chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các DN, tổ chức được quan tâm hiện nay 
3. Giải đáp các vướng mắc của các DN, KTV về chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

Phương pháp đào tạo: 
- Khóa đào tạo sẽ kết hợp giữa trình bày các quy định của NN và việc vận dụng vào thực tiễn 

có hiệu quả, hài hòa quyền lợi giữa bên đóng BH và cơ quan quản lý của NN 
- Giảng viên trình bày có hệ thống các quy định, người học chọn lựa và nêu các tình huống 

vướng mắc trong thực tế, trao đổi để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. 

Đối tượng tham gia khóa học: 
- Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng phó phòng TCKT; 
- Các kế toán viên tại các tập đoàn, DN; 



- Các giảng viên các trường trung học, cao đẳng và đại học kinh tế; 
- Các KTV hành nghề; 
- Những người có tiềm năng trở thành kế toán viên hành nghề.  

Quyền lợi của người học: 
- Học viên được cung cấp: Tài liệu bài giảng, teabreak giờ giải lao, ăn trưa. 
- Được tư vấn và  trao đổi trực tiếp với giảng viên về những vướng mắc. 
Kinh phí lớp học:   
- 700.000đ/1 người đối với Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam; 
- 900.000đ/1 người với các đối tượng: Kiểm toán viên, kế toán viên không phải hội viên chi 

hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA); Kế toán trưởng, kế toán viên; Kiểm soát viên và các đối 
tượng quan tâm khác; (Sẽ giảm phí 10% nếu có 5 người/1 DN; 15% nếu từ hoặc > 10 người 

/1DN; đăng ký và nộp tiền trước 7 ngày giảm 5%) 
- 450.000đ/1 người đối với các nhân viên của công ty dịch vụ kế toán (không phải kế toán 

viên đăng ký hành nghề) 
Người đi học có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Chi Hội (Địa chỉ: Phòng Hành chính/VICA tầng 
1 số 192 đường Giải Phóng – Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội), hoặc 
nộp tại lớp học, hoặc chuyển khoản cho Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam theo Tài khoản: 

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam   
TK 1300201228538 
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thông VN, Chi nhánh Thăng Long. 

Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị Quý công ty, Doanh nghiệp/ hội viên  
đăng ký tham dự lớp cập nhật trước ngày 20/06/2018 theo mẫu đính kèm (trang sau) và gửi về địa 
chỉ: 

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam, địa chỉ: 192 đường Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội, 
Điện thoại: 043.8686721, Fax 043. 8686722, Email: quanlyhanhnghe@gmail.com Hoặc chị 
Nguyễn Thị Minh Tâm – ĐT 0975700716. 

Ghi chú:  Đối với các kế toán viên đăng ký hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến thức đợt 

8 tính giờ của năm 2018. Số giờ cập nhật được tính: 4 giờ/ buổi (Nếu đi đầy đủ cả 02 buổi,  tính 08 

giờ cập nhật).  

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, Tổng thư ký (VAA) 
- BQLHN 
- Lưu: VTVAA, VICA 
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Đặng Văn Thanh 
 

 
 


