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HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CHI HỘI KÉ TOÁN HÀNH NGHÈ VN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019 
THƯ MỜI THAM Dự ĐÀO TẠO 

“LUẬT QUẢN LÝ THUÉ SÓ 38/2019/QH14 
VÀ TT 68/2019/TT-BTC VÈ HÓA ĐON ĐIỆN TỬ”

Kính gửi: - Hội viên Chi hội Ke toán hành nghề Việt Nam
- Các công ty dịch vụ kế toán/ công ty kiếm toán/ Các DN
- Các kế toán viên, kiếm toán viên
- Giảng viên các trưòng Đại học, cao đăng và người quan tâm

Ngày 13/6/2019, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua 
Luật Quản lý thuê mới thay thê Luật QL thuê sô 78/2006/QH11 với nhiêu nội dung mới, như 
kéo dài thời gian nộp thuế TNDN, mở rộng quyền của người nộp thuế, Quản lý thuế đối với 
hoạt động thương mại điên tử, chuyển giá....Ngày 30/09/2019 Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện NĐ 119/2019/NĐ-CP về hóa đơn điện tử. Để kịp 
thời trang bị kiến thức mới cho những người làm kế toán, giúp DN tuân thủ luật pháp của 
Nhà nước, Chi hội kế toán hành 'nghề Việt Nam (VICA) trân trọng thông báo đến Quý vị lớp 
đào tạo “Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đon 
điện tử” tại TP. Hà Nội với thông tin chi tiết như sau:

THÔNG TIN CHI TIẾT CỦA LỚP ĐÀO TẠO:
Giáng viên: Ths Nguyễn Văn Phụng -  Vụ trưởng, vụ Quản lý thuế các doanh nghiệp
lớn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính

Đĩa điểm: Phòng 302, Tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT, Sở thông tin và truyền thông Hà 
Nội, Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội. (tòa nhà 12 tầng).

Thòi gian tồ chức: Ngày 30/11/2019 (thứ 7) bắt đầu 8h00

Muc đích của khỏa hoc:
- Giúp cho học viên tham dự lớp đào tạo hiếu rõ các nội dung của Luật quản lý 

thuế Quốc hội thông qua năm 2019, từ đó có thể rút ra các nội dung thay đổi và mới cần 
chú ý của Luật quản lý thuế 38/2019/QH14 so với Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 
và hiểu về hóa đơn điện tử áp dụng vào việc bán hàng của đon vị.

- Trao đồi, chia sẽ, giải đáp các vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính 
sách thuế vào thực tiễn.

Đối tưong tham gia khỏa hoc:
- Ke toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên kế toán tại các Công ty dịch vụ kế toán;
- Kiểm toán viên đăng ký hành nghề; Nhân viên các công ty kiêm toán
- Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát, Trưởng phó phòng TCKT;
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- Ke toán viên, thành viên ban kiếm soát;
- Các giảng viên chuyên ngành thuế;
- Những người có tiềm năng trở thành Ke toán viên và những đối tượng khác có quan 
tâm.

Kinh nhí lỏn hoc: (Bao gồm cơm trưa, teabreak, diễn giả, tài liệu, hội trường....)
- 700.000đ/l người/ 1 ngày đối với Hội viên VICA;
- 900.000đ/l người/ 1 ngày với các đối tượng khác (giảm 10% khi đăng ký từ 3 người 

trở lên và nộp tiền trước ngày học)
- Nhân viên chính thức của công ty dịch vụ kế toán là hội viên VICA không phải kê 

toán viên hành nghề và kế toán viên đăng ký hành nghề tham dự không tính giờ CNKT: 
300.000 đồng/1 người/1 ngày

Quyền loi cùa người hoc:
- 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.

Thanh toán hoe nhí: Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Chi Hội (Địa chỉ: 192 
Giải Phóng -  Phưòng 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.

Liên hê: Đê chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Để nghị đơn vị/cá nhân đăng 
ký tham dự khóa học trước ngày 27/11/2019 theo mẫu đỉnh 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, Ẹmail:
quan 1 yhanhnghe@gmail.com Hoặc chị Nguyễn Thị Minh Tâm -Đ T  0975700716.

Đối với các kế toán viên, kiểm 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

Noi nhận:
H -Như trên;

- Lưu: VT, VICA

(Chủ tịch Hội Kê toán và Kiêm toán Việt Nam)
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