Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 05 năm 2020

LỚP ÔN THI KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
Năm 2020

Tại Tp.Nha Trang
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 với hơn 14 năm kinh nghiệm tổ chức tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí
Minh, Đà Nẵng, và năm đầu tiên tổ chức lớp học hướng dẫn ôn thi kế toán viên
hành nghề năm 2020 tại Nha Trang, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam sẽ
tổ chức lớp ôn thi kế toán viên hành nghề năm 2020 với 04 môn học theo hình
thức học ngoài giờ hành chính.
VACPA xin thông báo và kính mời các học viên đăng ký tham gia lớp học ôn
thi tại Tp.Nha Trang, như sau:

KHAI GIẢNG
Trường Đại Học Nha Trang
Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa

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 2020.
- Tài liệu hướng dẫn của giảng viên.
- Đề thi năm 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
- Sách 375 sơ đồ kế toán doanh nghiệp.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ
Vui lòng đăng ký học tại đường link phía trên hoặc xem thông tin chi tiết trên trang web
của VACPA tại địa chỉ: www.vacpa.org.vn

bằng tiền mặt tại địa chỉ:

Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Phòng 24, Lầu 1, 138 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM
ĐT: 028 3930 6435 – 3930 7236 | Fax: 028 3930 6442
Email: hcmc@vacpa.org.vn

Hoặc chuyển khoản
trước ngày 04/07/2020
theo tài khoản:

Người thụ hưởng: Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam
Số tài khoản:
9325 9399
Tại:
Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Tp.HCM

Đăng ký và nộp phí

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.

