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LỊCH TRÌNH 

ĐƯA ĐÓN VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VIỆT NAM 
(VICA) NHIỆM KỲ 3 (2020-2025) 

Địa điểm tổ chức: Thảo Viên resort. Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội 

Ngày 24 tháng 7 năm 2020 

9h45 Xe đón đại biểu và xuất phát từ Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, 
Số 192 Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội đưa đại biểu và khách mời 
lên Thảo Viên Resort (Địa điểm tổ chức Đại hội) 

11h00 – 11h30 Đại biểu và khách mời nhận phòng nghỉ tại resort 

11h30 – 13h00 Đại biểu và khách mời ăn trưa tại nhà hàng Mái Lá 

 

13h30 - 17h00 Đại hội Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam nhiệm kỳ 3 

18h30 - 22h00 Gala dinner tại hội trường tổ chức Đại hội (Hội trường Thảo 
Viên) 

Ngày 25 tháng 7 năm 2020 

06h30 - 10h30 Đại biểu và khách mời ăn sáng tự do tham quan, bơi lội… tại resort  

10h30 - 11h00  Đại biểu trả phòng nghỉ và lên xe rời khỏi resort về Hà Nội (ra sân 
bay Nội Bài). Trên đường nghỉ ăn trưa tại nhà hàng Hoa quả sơn 

11h30-13h00 Ăn trưa tại nhà hàng Hoa quả sơn 

13h00 Xe đưa đoàn về Hà Nội (số 192 Giải Phóng) và ra sân bay Nội Bài 

        

Ghi chú: - Ban tổ chức Đại hội đài thọ đại biểu và khách mời 03 bữa ăn (trưa 24/07, tối 
24/07, trưa 25/07) và xe đưa đón Hà Nội (192 đường Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội) – 
Thảo Viên resort. Đối với đại biểu và khách mời từ Miền Nam, sau khi ăn trưa ngày 25/07 có 
xe đưa quý vị ra sân bay Nội Bài. 

              - Đại biểu và khách mời tự túc chi phí phòng nghỉ và các dịch vụ phát sinh khác 
ngoài Đại hội. 

               - Khu Reasort chỉ giảm giá phòng nghỉ 20% cho đại biểu và khách mời tham dự 
Đại hội và đặt phòng qua ban tổ chức Đại hội. Đề nghị quý vị đăng ký và chuyển tiền phòng 
để khu resort giữ phòng cho quý vị.  

 - Qúy đại biểu có thể đăng ký trực tiếp cho Thảo viên resort, nhưng không được 
hưởng ưu đãi giảm 20% giá phòng  


