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THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO

“BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI  PHÁP XỬ LÝ CÁC SAI  SÓT
THƯỜNG GẶP KHI ÁP DỤNG CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ”

Kính gửi:  - Quý Tập đoàn/ Doanh nghiệp
- Các kế toán viên, kiểm toán viên và người quan tâm

Với mục tiêu trang bị kiến thức cần thiết cho những người làm công tác kế toán kiểm
toán và cung cấp chìa khóa thành công cho doanh nghiệp, Chi hội kế toán hành nghề Việt
Nam tổ chức khóa đào tạo tại Hà Nội về: Bộ Luật lao động năm 2019 và Hướng dẫn tránh
các rủi ro về áp dụng chính sách thuế với thông tin chi tiết như sau:

Giảng viên:   

Thứ 6, ngày 29/05/2020, Chuyên đề Bộ Luật lao động năm 2019 do PGS.TS Nguyễn Hữu
Chí, Chủ nhiệm khoa luật Lao động, trường Đại học Luật Hà Nội trình bày.
Thứ 7, ngày 30/05/2020, Chuyên đề: Hướng dẫn giải pháp xử lý các sai sót thường gặp
khi áp dụng các chính sách thuế do Ths Lê Thị Thủy – Phó vụ trưởng, vụ Thanh tra thuế,
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính trình bày.

Địa điểm: Phòng 203 tầng 2. 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).

Thời gian tổ chức  : 2 ngày 29,30/05, bắt đầu từ 08h00 ngày 29/05/2020 (thứ 6). 
Sáng từ 8h00 đến 11h30. Chiều từ 13h30 đến 17h00

Mục đích của khóa học:
- Giúp cho học viên hiểu rõ các quy định mới bắt đầu áp dụng từ 01/01/2021 về pháp

luật lao động để có đầy đủ các kiến thức cần thiết giúp cho doanh nghiệp thực hiện đúng
pháp luật và bảo vệ người lao động, tiết kiệm chi phí tăng lợi ích kinh tế, tăng uy tín quản lý
cho DN một cách hợp pháp;

- Hướng dẫn cách thức xử lý các tình huống vướng mắc trong thực tế thực hiện các
chính sách thuế tại DN hạn chế tối đa các rủi ro khi thực hiện nghĩa vụ thuế;

- Hướng dẫn cách thức chuẩn bị hồ sơ, tài liệu làm việc với cơ quan thuế.
-  Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế giữa các DN và kinh

nghiệm làm việc với cơ quan thuế.

Đối tượng tham gia khóa học:
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- Kế 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 kiểm toán
- 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 thuế; 
- Người có tiềm năng trở thành Kế toán viên và những đối tượng khác có quan tâm.

Kinh phí lớp học  : (Teabreak, diễn giả, tài liệu, hội trường....) 
- 1.300.000đ/1 người/ 2 ngày học đối với Hội viên VICA;
- 1.700.000đ/1 người/2 ngày học với các đối tượng khác (giảm 10% khi đăng ký từ 3

người trở lên và nộp tiền trước ngày học)

Quyền lợi của người học:
- Học viên được cung cấp: Tài liệu bài giảng, nước uống và ăn nhẹ giờ giải lao
- Được tư vấn và  trao đổi trực tiếp với giảng viên về những vướng mắc.

Thanh toán học phí: Học viên có thể nộp tiền mặt tại Văn phòng Chi Hội 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 NH Nông nghiệp và phát triển Nông thông VN, Chi nhánh Thăng Long.

L  ưu ý  : Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ được tốt, đề nghị đơn vị/cá nhân đăng ký tham dự
khóa học  trước ngày  25/05/2020 theo mẫu đính kèm (trang sau) và gửi về địa chỉ email
quanlyhanhnghe@gmail.com. Thông tin chi tiết xin liên hệ  chị Nguyễn Thị Minh Tâm –
ĐT 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/1ngày học

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VICA

  TM. BCH CHI HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Văn Thanh
(Chủ tịch Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam)
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