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V/v:  Mở khóa bồi dưỡng kế toán trưởng 

Tp HCM, ngày 27 tháng 07  năm 2017 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH  

LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC & 

KẾ TOÁN TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 

Kính gửi:  Phòng kế toán ! 
 

Căn cứ Thông tư số 163/2013/TT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính- Bộ  Nội vụ về 

hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ 

cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ cấp kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh 

vực kế toán nhà nước; 

            Căn cứ Quy định Bồi dưỡng Kế toán trưởng theo Thông tư số: 199/2012/TT - BTC ngày 30 tháng 

12 năm 2011 của Bộ Tài Chính.  

Căn cứ điều 53 "Tiêu chuẩn và điều kiện Kế toán trưởng" của Luật Kế toán Việt Nam và NĐ 

129/2004/NĐ - CP : Tất cả các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp phải có Kế toán trưởng. Người muốn 

được bổ nhiệm hoặc được thuê làm kế toán trưởng thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".  

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ đang làm công tác Kế toán trên 

địa bàn Tp HCM. Công ty CP Giáo dục Việt Nam mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng như sau: 

I. Thời gian, địa điểm,học phí: 

- Thời gian đào tạo: 02 tháng (Sáng 8h00-11h00, chiều 13h-16h.) 

- Khai giảng:  Ngày 06/08/2017( Học cả ngày chủ nhật) 

Địa chỉ: Số 195 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM 

- Kinh phí đào tạo:  KTT HCSN: 2.000.000đ 

                                   KTT DN: 1.500.000đ 

II. Nội dung: (Theo quy định tại Điều 10, Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011). 

III. Chứng chỉ: Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, học viên có kết quả thi đạt yêu cầu trở lên 

được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán trưởng theo thông tư 199/2011/TT-BTC của Bộ 

Tài chính (chứng chỉ có giá trị bổ nhiệm làm kế toán trưởng theo Luật kế toán Việt Nam). 

IV. Hình thức thanh toán: Nộp tiền mặt tại địa điểm học  

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học : Kính đề nghị các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham 

dự khoá học đăng kí qua mail: minhnguyet.hcm@giaoducvietnam.edu.vn 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty CP giáo dục Việt Nam  

Địa chỉ: Tầng 2, số 195 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh, HCM             

Điện thoại: 0983 86 86 21 ( Cô Nguyệt) - 0902 86 86 49( Cô Linh)  

Nơi nhận: 

 

- Như trên; 

- Lưu VT, TTBD. 
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