
ViCA
Chi hộí kẽ  toán hành nghê Việt Nam

THƯ MỜI
THAM D ự  KHÓA ĐÀO TẠO:

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KÊ KHAI CÁC MẪU BIÊU QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ 
ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP NGÀY 24 THÁNG 02 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY 
ĐỊNH VÊ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT 
VÀ THÔNG T ư  41/2017/TT -  BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: - Các Tập đoàn/Tổng công ty/Doanh nghiệp,
- Các trường Đại học, Cao đắng
- Các kế toán viên/kế toán trưởng và người quan tâm

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp kỹ năng xử lý các vướng mắc khi lập và trình 
bày các mẫu biểu quy định kèm theo của NĐ 20/2017/NĐ -  CP ngày 24/02/2017 của CP 
và TT 41/2017/TT -  BTC ngày 28/4/2017 cho các DN, Chi hội kế toán hành nghề Việt 
Nam (VICA) tổ chức khóa đào tạo: “Hướng dẫn việc lấy chỉ tiêu để lập 4 mẫu biểu 
quy định tại Nghị định 20/2017/ NĐ -  CP và thông tư 41/2017/TT -  BTC”

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA KHÓA ĐÀO TẠO:
Giảng viên:
Bà Nguyễn Thị Hánh -  Phó vụ trưởng, phó trưỏiĩg ban Vụ Cải cách Tổng cục 

thuế, Bộ Tài chính. Bà Hánh là người đã từng tham gia soạn thảo các thông tư liên quan 
đến vấn đề này và có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cho các DN cũng như cán bộ thuế về 
nội dung này.

Thời gian: 01 ngày, Ngày 23/03/2019 (Thứ 7)
Sáng từ 7h 45 đến 1 lh30, chiều từ 13h30 đến 17h00
Địa điểm: Phòng 302, tầng 3 tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông Hà 

Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. (Tòa nhà 12 tầng).
Nội dung khóa học:
1. Hướng dẫn cách lấy số liệu các chỉ tiêu để lập 4 mẫu biểu có ví dụ số liệu 

minh họa
2. Giải đáp các vướng mắc và kỹ năng xử lý các vướng mắc đó trong thực 

tiễn..
Đối tượng tham gia khóa học:

- Ke toán viên hành nghề;

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

- Ke toán viên, thành viên ban kiểm soát;



- Các giảng viên chuyên ngành thuế;

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

Quyền lọi 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 vẩn và trao đổi trực tiếp với giảng viên về những vướng mắc.
Kinh phí lóp học:

- 700.000đ/l người đối với Hội viên Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam;

- 900.000đ/l người với các đối tượng khác (giảm 10% khi đăng ký từ 3 người trở 
lên và nộp tiền trước ngày học)

Học viên 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 lóp 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 NH Nông nghiệp và phát triển Nông thông VN, Chi nhánh Thăng Long.

Đế chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị Quỷ công ty, đơn vị/cá 
nhân đăng ký tham dự ỉởp cập nhật trước ngày 20/03/2019 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 
-  Ha Nội, Điện thoại: 0243.8686721, Fax 0243. 8686722, Email:
quanlvhanhnghe@gmail.com Hoặc chị Nguyễn Thị Minh Tâm -Đ T  0975700716.

Đối với các kế toán viên hành nghề, số giờ cập nhật kiến thức được tính để đăng 
ký hành nghề với Bộ Tài chính là: 8 giờ/lngày

TM. BCH CHI HỘI 
Pr-GHỦ TỊCH
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