Hà Nội, Ngày 17 tháng 04 năm 2020

Kính gửi:

• Các Ông/Bà Giám đốc, Tổng Giám đốc

• Các Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Kế toán
• Những người quan tâm

Với thành công hơn 14 năm kinh nghiệm tổ chức lớp học và hướng dẫn ôn thi Kiểm toán viên - kế toán
viên tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
tiếp tục tổ chức lớp học hướng dẫn ôn thi kế toán viên và kiểm toán viên hành nghề năm 2020 học
ngoài giờ hành chính (học các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu và cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật).
VACPA xin thông báo và kính mời các thí sinh tham dự kỳ thi chứng chỉ kiểm toán viên và kế toán
viên hành nghề năm 2020 đăng ký tham gia lớp học ôn thi, như sau:

KHAI GIẢNG
Hội trường tầng 8,
Tòa nhà Dự án, số 4, ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

- Lớp ngoài giờ hành chính (đợt 1):
Khai giảng 17h30 ngày thứ 3, ngày
19/5/2020.

- Lớp ngoài giờ hành chính (đợt 2):
Khai giảng dự kiến: Thứ 4, ngày
01/07/2020.

GIẢNG VIÊN
Là những giảng viên có nhiều kinh nghiệm giảng dạy các khóa học ôn thi kiểm toán viên và kế
toán viên hành nghề nhiều năm đạt kết quả cao do VACPA tổ chức.

TÀI LIỆU
-

Tài liệu học do Bộ Tài chính phát hành cho kỳ thi năm 2019,2020.

-

Học viên có thể tải tài liệu học từ trang web của Bộ Tài chính www.mof.gov.vn hoặc VACPA
www.vacpa.org.vn. VACPA sẽ gửi email tài liệu của giảng viên cho Học viên trước ngày học của
từng môn và sẽ phát tài liệu học trong ngày đầu tiên của từng môn học.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Người đăng ký học tại đường link phía trên hoặc xem thông tin chi tiết trên trang tin điện tử của
VACPA tại địa chỉ: www.vacpa.org.vn/Dịch vụ đào tạo/Lớp Ôn thi lấy chứng chỉ KTV hoặc
trên fanpage của VACPA: https://www.facebook.com/vacpa.org.vn/

Người thụ hưởng: Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam

Đăng ký và nộp phí
chuyển khoản trước ngày
15/05/2020
theo tài khoản:

Số tài khoản:

117000011010

Tại:

Ngân hàng Vietinbank Hai Bà Trưng, Hà Nội

Nội dung ghi rõ:
- Họ và tên _ số điện thoại _e-mail _ số môn học
(VD: Thuế/KT/Kit/TC/PL/PT/NN).
- Các học viên đã chuyển khoản, vui lòng chụp Giấy chuyển tiền và
gửi về e-mail: trungtamdaotao@vacpa.org.vn để được xác nhận đăng
ký và chuyển khoản thành công.

Học viên đi học sẽ được phát thẻ Học viên để đảm bảo việc quản lý, kiểm tra lớp học của
VACPA và chịu trách nhiệm bảo quản Thẻ trong suốt thời gian học.
Với mục đích nâng cao chất lượng học, tăng cơ hội thi đậu các môn của kỳ thi, Hội Kiểm
toán viên hành nghề Việt Nam rất mong các thí sinh tham dự học ôn đầy đủ để kỳ thi đạt
kết quả cao nhất.

LỊCH HỌC, ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ
HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2020
Lớp ngoài giờ hành chính tại HN (Khai giảng vào 17h30 Thứ 3, ngày 19/05/2020)
Thời lượng
STT

Môn học

Ngày học

Giảng viên

Ngày Buổi tối

1

Pháp luật về kinh tế và Luật
Doanh nghiệp

2

4

Tối ngày 19,20,21,22/5/2020
Cả ngày 23,24/5/2020

TS. Lê Thị Thanh –
Nguyên Trưởng BM Luật HVTC
PGS. TS. Vũ Văn Ninh –
Phó Trưởng Khoa Tài chính
- HVTC

2

Tài chính và quản lý tài
chính nâng cao

2

7

Tối ngày
25,26,27,28,29/5/2020
Cả ngày 30,31/5/2020
Tối ngày 2,3/6/2020

3

Thuế và quản lý thuế nâng
cao

2

5

Tối ngày 5/6/2020
Cả ngày 6,7/6/2020
Tối ngày 8,9,10,11/6/2020

PGS. TS. Lê Xuân Trường Trưởng Khoa Thuế và Hải
quan - HVTC

4

Phân tích hoạt động Tài
chính nâng cao

2

4

Cả ngày 13,14/6/2020
Tối ngày 15,16,17,18/6/2020

TS. Nguyễn Thị Thanh - Phó
Trưởng BM PTTC - Khoa
TCDN - HVTC

5

Kế toán tài chính, kế toán
quản trị nâng cao

4

6

Tối ngày 19/6/2020
PGS. TS. Mai Ngọc Anh Cả ngày 20,21/6/2020
Trưởng Khoa Kế toán Tối ngày 22,23,24,25,26/6/2020
HVTC
Cả ngày 27,28/6/2020

6

Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)

2

0

Cả ngày 4,5/7/2020

GV Bùi Thị Bích Thủy Giảng viên Khoa Ngoại Ngữ
- HVTC

7

Kiểm toán và dịch vụ đảm
bảo nâng cao

2

7

Tối ngày 6,7,8,9,10/7/2020
Cả ngày 11,12/7/2020
Tối ngày 13,14/7/2020

PGS.TS. Lưu Đức Tuyên Phó Cục trưởng Cục QLGS
kế toán, kiểm toán - BTC

16

33

Tổng cộng:

Ghi chú:
• Buổi sáng: Học bắt đầu từ 07h30’ đến 11h30’
• Buổi chiều:Học bắt đầu từ 13h30’ đến 17h00’
• Lịch học có thể thay đổi theo yêu cầu của Giảng viên
Địa điểm:

Hội trường tầng 8, Tòa nhà Dự án, Số 4, Ngõ Hàng chuối 1, Hà Nội.

HỌC PHÍ KHÓA HỌC ÔN THI KTV VÀ
HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2020
Đơn vị tính: VNĐ

STT

Môn học

Học phí

1

Tài chính và quản lý tài chính nâng cao

1.750.000

2

Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao

2.200.000

3

Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao

1.800.000

4

Phân tích hoạt động tài chính nâng cao

1.200.000

5

Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp

1.200.000

6

Thuế và quản lý thuế nâng cao

1.550.000

7

Ngoại Ngữ (Tiếng Anh)

700.000
Tổng cộng:

10.400.000

Ghi chú:

Hạn đăng ký và nộp tiền học phí khóa học: 15/05/2020.
• Học phí trên đã bao gồm phí thi thử, và không bao gồm phí tổng ôn (nếu có nhu cầu)
• Trường hợp học viên đã đăng ký học, nếu vì lý do bất khả kháng không thể tham gia khóa học sẽ được xem xét hoàn
lại học phí các môn chưa học trong trường hợp sau:
Thông báo và gửi đơn trước 5 ngày làm việc trước khi môn học diễn ra.
Sẽ bị trừ 20% học phí môn học cộng phần chiết khấu được hưởng 495.000 (đối với trường hợp đã đăng ký và
đóng tiền 7 môn).
• Lệ phí trên đã bao gồm Tài liệu ôn thi của Bộ Tài chính và tài liệu hướng dẫn của giảng viên.
• Các buổi tổng ôn được sẽ được tổ chức theo nhu cầu của học viên và sẽ thu phí theo từng môn đăng ký. Giảng viên sẽ
hệ thống hóa những kiến thức trọng tâm của môn học và giải đáp các vướng mắc của học viên.
• Chứng chỉ hành nghề kế toán thi 4 môn: Pháp luật, Tài chính, Thuế và Kế toán.

Mức ưu đãi khi đăng ký tham gia khóa học ôn thi tại VACPA:
* Được tham gia bài kiểm tra cuối khóa học (thi thử) 04 môn: Thuế, Kế toán, Tài chính, Pháp luật tương ứng
với số môn đăng ký học (điểm và ý kiến tư vấn sẽ được gửi chi tiết tới từng học viên tham dự thi thử).
* TẶNG SÁCH: 375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp, Luật Kinh tế, ôn tập thi Ngoại Ngữ áp dụng với học viên
đăng ký học ít nhất 4 môn, và có 1 trong các môn học như: Kế toán, Luật, Ngoại Ngữ.
* VINH DANH và TRAO THƯỞNG là 1 chuyến du lịch trị giá 10.000.000 VNĐ cho 02 học viên đạt điểm
cao nhất 7 môn trong lần đầu đăng ký dự thi.
* GIẢM ngay 5% cho: Học viên đăng ký học cả khóa ôn thi chứng chỉ kiểm toán (07 môn) và nộp tiền học phí
trước ngày 05/05/2020.
* GIẢM ngay 5% cho: Học viên đăng ký nhóm 10 người trở lên và nộp tiền học phí trước ngày 05/05/2020.
* Chỉ áp dụng 1 trong 2 điều kiện với mức chiết khấu cao nhất là 5%.
* GIẢM ngay 10% cho: Học viên đăng ký học lại các môn thi và nộp tiền học phí trước ngày 05/05/2020 (yêu
cầu xuất trình các chứng từ đã hoàn thành học phí từ các khóa học trước như: Phiếu thu hoặc chứng từ Chuyển
khoản hoặc Hóa đơn).

