
 
 

 

 

 

 

THƯ MỜI 

THAM DỰ KHÓA CẬP NHẬT:  

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 10 VÀ KẾ TOÁN GIAO DỊCH BẰNG NGOẠI TỆ 
QUY ĐỊNH TẠI TT 200/2014, TT 133/2016; 

KỸ NĂNG XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC KHI LẬP VÀ TRÌNH BÀY BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH CHO CÁC DN 

Kính gửi:  - Các Công ty Dich vụ kế toán. 

                   - Hội viên Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam 

 - Các Tập đoàn/Tổng công ty/Doanh nghiệp,  

 - Các trường  Đại học, Cao đẳng 

 

    Nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức và các kỹ năng xử lý các vướng mắc 

khi lập và trình bày BCTC cho các DN, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) phối 

hợp cùng Hiệp hội kế toán công chứng Anh (ACCA) tổ chức khóa đào tạo: “Chuẩn mực 

kế toán số 10 và kế toán giao dịch bằng ngoại tệ quy định tại TT 200/2014, TT 

133/2016 và kỹ năng xử lý các vướng mắc khi lập và trình bày Báo cáo tài chính cho 

DN”. 

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO: 

Giảng viên:  

- Ông Trịnh Đức Vinh – Phó Vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán Bộ Tài 

chính phụ trách chuyên đề “Chuẩn mực kế toán số 10 và kế toán giao dịch bằng ngoại 

tệ quy định tại TT 200/2014, TT 133/2016” từ 8h00 – 11h30 sáng ngày 06/01/2018 và; 

- Bà: Nguyễn Việt Nga, Phó Tổng Giám đốc Nexia STT, Hội viên ACCA phụ 

trách chuyên đề “Một số sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC” từ 13h30 

– 17h ngày 06/01/2018 

Thời gian: 1 ngày, bắt đầu từ 7h45  ngày 06 tháng 01 năm 2018 (Thứ 7) 

Địa điểm: Phòng 303, tầng 3, tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông Hà 

Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. 

Nội dung khóa học: 

1. Nội dung cơ bản chuẩn mực số 10 - Ảnh hưởng chênh lệch tỷ giá hối đoái; 

2. Các quy định về Kế toán giao dịch bằng ngoại tệ quy định tại TT 200/2014 và TT 

133/2016; Xử lý các vấn đề vướng mắc. 
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3. Nội dung một số sai sót thường gặp khi lập và trình bày BCTC, kỹ năng xử lý các 

vướng mắc đó. 

Đối tượng tham gia khóa học: 

- Kế toán viên hành nghề; 

- Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng 

TCKT; 

- Kế toán viên, thành viên ban kiểm soát; 

- Các giảng viên chuyên ngành kế toán;  

- Những người có tiềm năng trở thành Kế toán viên và những đối tượng khác có 

quan tâm. 

Quyền lợi của người học: 

- Học viên được cung cấp: Tài liệu bài giảng, nước uống và ăn nhẹ giờ giải lao, ăn 

cơm trưa văn phòng. 

- 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; 

- 1.000.000đ/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 15 ngày kế từ ngày 

khai giảng giảm 7%, nếu đăng ký và nộp tiền trước 10 ngày giảm 5%. Lưu ý: Học viên 

chỉ được hưởng 1 mức ưu đãi cao nhât nếu đủ điều kiện. 

- 500.000đ/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: 192 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 học viên  đăng ký tham dự 

lớp cập nhật trước ngày 03/01/2018 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: 0243.8686721, Fax 0243. 8686722, Email: 

quanlyhanhnghe@gmail.com Hoặc chị Nguyễn Thị Minh Tâm – ĐT 0975700716. 
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Ghi chú:  Đối với các kế toán viên đăng ký hành nghề, đây là chương trình cập nhật kiến 

thức đợt 4 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). 

Để truy cập giờ cập nhật đề nghị KTV tra cứu trên trang điện tử: vica.ogr.vn – thư mục 

cập nhật – Giờ cập nhật phía Bắc. 

    TM. BCH TRUNG ƯƠNG HỘI 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Phạm Công Tham 

 

 

 


