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GIÄY MƠI

Kính mòi : Hội viên Câu lạc bộ Ke toán trưỏng toàn quốc
Hội viên VAA

Câu lạc bộ Ke toán trưởng toàn quốc trực thuộc Hội Ke toán và Kiểm toán 
Việt Nam (VAA) phối hợp với Cục Quản lý và Giám sát Ke toán, Kiểm toán, Bộ 
Tài chính tố chức hội nghị Ke toán trưởng toàn quốc năm 2019 và là kỳ sinh hoạt 
thứ 51 của Câu lạc bộ với chủ đề: “Doanh nghiệp Việt Nam vói lộ trình áp dụng 
IFRS”.

Thòi gian: 02 ngày, từ 8h30 ngày 17/10/2019 (Thứ 5)
( Theo chưong trình đính kèm)

Địa điếm: Vinpearl Hạ Long, Đảo Reu, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

Hội Ke toán và Kiểm toán Việt Nam trân trọng kính mời các hội viên Câu 
lạc bộ Ke toán trưởng toàn quốc, lãnh đạo và kế toán trưởng doanh nghiệp trong cả 
nước tham dự hội nghị.

Hội nghị không thu phí tham dự. Các đại biểu tham dự được ban tổ chức hội 
nghị cung cấp miễn phí tài liệu, trà, cà phê, ăn nhẹ trong giờ giải lao tại hội nghị và 
mời com trưa ngày 17/10/2019. Đại biểu tự túc phương tiện đi lại đến hội nghị và tự 
lo chi phí ăn, nghỉ trong thời gian tham dự hội nghị.

Do giới hạn chồ ngồi của phòng họp và yêu cầu đảm bảo an ninh ở Vinpearl 
Hạ Long, nơi diễn ra hội nghi, đại biểu tham dự cần đăng ký với ban tổ chức trước 
ngày 6/10/2019 để công tác tổ chức hội nghị được chu đáo. Xin liên hệ theo địa chỉ 
Email: caưlacboketoantrưong@gmailcom hoặc Fax: 024.38686722, hoặc gửi thư 
qua bưu điện theo địa chỉ: Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc, số 192 Đường Giải 
Phóng, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Ban tổ chức sẽ đón tiếp các hội viên, các đại biểu tham dự hội nghị vào lúc 
7h30 tại Ben tàu Đảo Reu để lên tàu ra đảo đến hội trường dự hội nghị (đề nghị 
mang theo giấy tờ tùy thân: CMND hoặc Hộ chiếu và có mặt đúng giờ).

Kính đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho hội viên Câu lạc bộ và các cán bộ kế 
toán, kiếm toán, thuế tham dự hội nghị.

Khách sạn Heritage thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV), số 
88 Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh có thiện ý dành 
một số phòng cho các đại biểu tham dự hội nghị với giá ưu đãi (từ 16-18/10/2019). 
Khi hội viên đăng ký với khách sạn nói rõ hội viên tham dự hội nghị CLBKTT để



hưởng giá ưu đãi, xin gửi kèm báo giá của khách sạn, báo giá tour tham quan. Hội 
viên có nhu cầu đặt phòng và tham quan Vịnh Hạ Long đê nghị đăng ký và nộp tiên 
trực tiếp với Khách sạn (Chị Ngoan - TP kinh doanh: 0912900337).

Đại biểu có nhu cầu đi xe chung từ Hà Nội đến Hạ Long và ngược lại, xin 
đăng ký với Ông Đỗ Việt Bách: Điện thoại: 024.38686714/0838384421; hoặc gửi 
Email : caul acboketoantruong@gmail .com

Giá vé xe khứ hồi: 370.000Ổ/ người.

Hành trình:
13h, ngày 16/10/2019 xuất phát tại Nhà hát lớn Hà Nội đi Hạ Long.
14h, ngày 18/10/2019 xuất phát tại sảnh KS Heritage về Hà Nội.

- Đe nghị Hội viên đăng ký và nộp tiền xe vào Tài khoản: Câu lạc bộ Kế toán 
trưởng toàn quốc; 1460201023402. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triên nông 
thôn Việt Nam, Chi nhánh Nam Hà Nội (Phần nội dung chuyến tiền ghi rõ: Họ và 
tên hội viên/số điện thoại) Đe nghị hội viên đăng ký và nộp tiền trước ngày 
06/10/2019, nếu không đăng ký và nộp tiền, coi như hội viên không có nhu cầu.

- Hội viên chưa nộp hội phí năm 2018, 2019 đề nghị nộp vào tài khoản của 
Câu lạc bộ Kế toán trưởng toàn quốc hoặc nộp tại hội nghị (Hội viên công tác tại 
doanh nghiệp: 2.000.000đ/năm/người; Hội viên công tác tại các đom vị hành chính 
sự nghiệp và hội viên khác nộp: 1,500.000đ/năm/người).

Tài liệu gủi kèm giấv mời (03) :

Chương trình hội nghị;
Phiếu đăng kỷ tham dự hội nghị
Báo giá khách sạn. giá thăm quan Vinh Hạ Long

TM. BCH TRUNG ƯƠNG HỘI



CHUÔNG TRÌNH
HỘI NGHỊ CLB KẾ TOÁN TRƯỞNG TOÀN QUÓC NĂM 2019

Kỳ sinh hoạt thứ 51
TP HẠ LONG, QUẢNG NINH 

(Ngày 17 & 18 tháng 10 năm 2019)

Ngày 17 tháng 10 năm 2019:

Thòi gian Nội dung Ngưòi thực hiện

07h30

08h0 - 8h30

Đón tiếp đại biểu tại Đảo Rầu , lên 
tàu ra đảo
Đón tiếp, đăng ký đại biểu, phát tài 
liệu

Ban tô chức Hội nghị,
Bà Dương Kim Chi PCN CLB,
Bà Nguyễn Lệ Thanh, UVTTCLB 
Bà Ngô Thu Thủy, uv ban CN

08h30 - 08h40
Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, 
chương trình hội nghị, chủ tọa và 
thư ký hội nghị

Th.s Duong Thị Kim Chi,
Phó chủ nhiệm CLB

08h50 - 08h55 Phát biểu khai mạc Hội nghị
TS Vũ Đức Chính,
Cục trưởng Cục ỌLGS, Bộ TC, 
Phó chủ nhiệm CLB

08h55 - 9h25
Tình hình kinh tế Việt Nam, 
Thông tin về hoạt động nghề 

nghiệp trong nước và quốc tế
PGS.TS Đặng Văn Thanh,
Chủ tịch VAA

09h25 - lOhOO Doanh nghiệp Việt Nam với lộ trình 
áp dụng IFRS

Ông Trịnh Đức Vinh,
Phó cục trưởng, cục QLGS Kế 
toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, 
Phó CT VAA

lOhOO- 10h30 Giải lao, Chụp ảnh lưu niệm Ban Tổ chức hội nghị,
Bà NguyễnThi Lê Thanh,
UVTTCLB

10h30 - 1lh30 Doanh nghiệp Việt Nam với lộ trình 
áp dụng IFRS

Ông Trịnh Đức Vinh,
Phó cục trưởng, cục QLGS Kế 
toán, Kiểm toán, Bộ Tài chính, 
Phó CT VAA

I1h30-13h30
Mời Đại biểu Ăn trưa và nghỉ trưa

Ths. Dương Thị Kim Chi, 
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, 
Bà Hà Thị Tưòng Vy
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13h30 -  14h30 Luật quản lý thuế và giải đáp các 
vướng mắc áp dụng chính sách thuế

ThS Nguyễn Văn Phụng Vụ
trưởng , Vụ ỌL thuế các DN lớn -  
TC Thuế, Bộ Tài chính

14h30 -  14h45
Kinh nghiêm lâp BCTC theo IFRS 
của môt công tv niêm vết Viêt Nam VINAMILK

14h45 -  15h00
Kinh nghiêm của công ty Kiếm 
toán trong viêc áp dung IFRS Deloitte -  Việt Nam
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Ban Tổ chức hội nghị,
Bà NguyễnThị Lệ Thanh,
UVTTCLB

15hl 5-15h30

Hóa đơn điện tử và phương thức áp 
dụng Công ty MISA

15h30 -  15h45
Ký thuật công nghệ số trong quản 
lý hóa đơn điện tử Công ty NC9

15h45 -  16hl5
Giải đáp vướng mắc về Thuế, Ke 
toán

PGS, TS Đặng Văn Thanh, TS 
Vũ Đức Chính, Ông Trịnh Đức 
Vinh và THs Nguyễn Văn 
Phụng

16hl5 -16h30
Tổng kết hội nghị,
Thông báo một số công việc cần 
thiết của CLB

TS Vũ Đức Chính,
Phó Chủ nhiệm CLB

Ngày 18 tháng 10 năm 2019 ( Thứ sáu):
Tham quan Vịnh Hạ Long theo chưong trình du lịch (Khách sạn Heritage).

2




