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THÔNG BÁO CHIÊU SINH TẠI HÀ NỘI
LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ
KỲ THI KẾ TOÁN VIÊN THỨ 16 NĂM 2019

Kính gửi: - Các Giám đốc tài chính/Kế toán/ kiểm sóat viên tại các Doanh nghiệp.
- Các công ty DV kế toán, tư vấn Tài chính, Kiểm toán
- Kiểm toán viên nội bộ và những người quan tâm

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên
nghiệp của những kế toán viên hành nghề trực thuộc Hội Kế toán và Kiểm toán Việt
Nam (VAA). Là đơn vị có kinh nghiệm, uy tín và trách nhiệm với học viên tham gia ôn
thi hàng năm từ khâu ôn tập, thu hồ sơ dự thi, xem điểm, nhận, trao chứng chỉ cho học
viên sau kỳ thi.
Tiếp theo những thành công của các năm trước, VICA xin thông báo đến Quý vị
nội dung tổ chức lớp hướng dẫn ôn thi lấy chứng chỉ Kế toán viên và Kiểm toán viên
năm 2019, tại TP Hà Nội như sau:
Mục tiêu của việc mở lớp ôn thi:

Giúp học viên có đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, tự tin làm bài thi.

Giúp học viên có kỹ năng phân tích, giải nhuần nhuyễn các dạng bài trong cấu
trúc đề thi, tránh các sai sót mất điểm không đáng có để đạt điểm tối đa.

Giúp cho học viên tăng thêm kinh nghiệm làm bài thi thông qua việc luyện đề thi
với giảng viên
A. Nội dung, chương trình và tài liệu ôn tập: theo chương trình và nội dung thi của Bộ
Tài chính.
A.1 Chương trình lớp ôn thi chia thành 2 khóa học, gồm:
Khóa học thứ nhất – Ôn thi: Ôn tập toàn bộ kiến thức từng môn thi theo chương trình,
nội dung thi của Bộ Tài chính
Khóa học thứ hai – Tổng ôn: Tổng kết kiến thức lý thuyết, luyện tập và giải đề thi,
A.2. Tài liệu ôn tập

Bài giảng của giảng viên có cả bài tập và lời giải mẫu của từng môn, Bộ đề thi và
đáp án của các kỳ thi trước;



Tài liệu ôn thi của Bộ Tài chính;


Các tài liệu tham khảo khác, như TT 200/2014/TT – BTC, hệ thống Chuẩn mực
kế toán Việt Nam, Luật kế toán năm 2015; Giáo trình Tài chinh DN, Các luật thuế, Luật
kinh tế,…
A.3. Quyền lợi của học viên tham dự lớp học

Học viên được cung cấp bài giảng của giảng viên có cả bài tập và lời giải mẫu
của từng môn, Bộ đề thi và đáp án đề thi của các năm.

Học viên được luyện giải các mẫu đề thi với giảng viên (Đối với các học viên
tham gia lớp thứ 2)


Nước uống, trà, café giữa giờ


Học viên được trao đổi kinh nghiệm học và làm bài thi với các học viên đã thi
đậu từ các kỳ thi trước.

Riêng tài liệu ôn thi của Bộ Tài Chính học viên vui lòng tra cứu và in tại:
trang Website: mof.gov.vn hoặc vica.org.vn;


Cuối khóa hỗ trợ thí sinh thi thử các môn thi (2 ngày/4 môn)

B. Đội ngũ giảng viên:

PGS,TS Vũ Văn Ninh: Phó chủ nhiệm khoa Tài chính, kiêm trưởng bộ môn Tài
chính DN, Học viện Tài Chính, có kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn ôn thi môn TC &
QT tài chính nâng cao;

PGS,TS Lê Xuân Trường: Chủ nhiệm khoa Thuế và Hải quan, Học viện TC, có
kinh nghiệm nhiều năm hướng dẫn ôn thi môn Thuế & QT thuế nâng cao;

Ths, Hà Thị Tường Vy: Trưởng Ban Tư vấn và kiểm soát nghề nghiệp kế toán,
kiểm toán, VAA; Trưởng Ban Đào tạo VICA; Phó bộ môn Kiểm toán trường ĐHKD &
CN Hà Nội; có kinh nghiệm nhiều năm ôn thi môn kế toán tài chính và kế toán quản trị
nâng cao, đã từng trực tiếp biên soạn và biên tập tài liệu ôn thi môn kế toán của Bộ Tài
chính, trực tiếp tham gia hội đồng thi và có 32 năm làm việc tại Vụ CĐKT & KiT, Bộ
TC (Nay là Cục giám sát Kế toán và Kiểm toán, Bộ TC);

Ths GVC Hoàng Minh Chiến: Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội có kinh
nghiệm hướng dẫn ôn thi môn Luật cho VACPA Hà nội từ năm 2005 đến nay và VICA
Hà Nội năm 2016-2018
C. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHÓA HỌC:


Thời gian khai giảng và lịch học:



Khai giảng: Dự kiến vào lúc 8 giờ ngày 15/06/2019


Lịch học: Lớp học ngoài giờ hành chính (Học cả ngày Thứ 7 và Chủ nhật hàng
tuần).
Sáng: từ 8g:00 đến 11g:30;Chiều: từ 13g:30 đến 17g:00;
- Học phí: Khóa thứ nhất: Ôn Thi (20 ngày = 40 buổi): 6.200.000 đ
Khóa thứ hai: Tồng ôn (5 ngày = 10 buổi) trước khi thi: 3.400.000 đ/HV
Tổng cả 2 khóa: 9.600.000 đồng/học viên/4 môn


Địa điểm học: Tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT – Sở Thông tin và truyền thông
Hà Nội. Số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội

Phương pháp giảng dạy: Tổng kết lý thuyết kết hợp chữa các bài tập mẫu của
đề thi các năm; Luyện các đề thi mẫu và hướng dẫn cách thức làm, trình bày bài thi
để đạt điểm theo mong muốn.

Đặc điểm lớp học: Cả 4 môn đều do giảng viên có kinh nghiệm, kiến thức và
trách nhiệm từ Hà Nội trực tiếp giảng dạy, Quy mô lớp nhỏ gọn (60 – 80 người/lớp), học
viên và GV dễ giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm.

Tổng kết kết quả thi các năm do VICA tổ chức ôn tập đạt điểm 5 là từ 71 –
81%
D. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

Người có bằng tốt nghiệp đại học (hoặc sau đại học) chuyên ngành tài chính, kế
toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;

Thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên
tính từ tháng tốt nghiệp ghi trên quyết định tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học đến thời
điểm đăng ký dự thi.
E. LỊCH HỌC VÀ GIẢNG VIÊN


Khóa Ôn thi (20 ngày = 40 buổi)
MÔN HỌC

Số
ngày

1

Kế toán tài chính, kế toán
quản trị nâng cao

7

2.000.000đ

Cả ngày 15,16,22,23/6; 20,
21/7 & 8/9

2

Pháp luật về kinh tế và Luật
Doanh nghiệp

4

1.300.000đ

Cả ngày 29, 30/6 và 06,07/07

3

Tài chính và quản lý tài
chính nâng cao

5

1.600.000đ

Cả ngày 3, 4, 10, 11/8 và
ngày 7/9

4

Thuế và quản lý thuế nâng
cao

4

1.300.000đ

Cả ngày 17, 18 và 24, 25/8

Tổng

20

6.200.000đ

TT



LỆ PHÍ

LỊCH HỌC

Khóa tổng ôn thi 5 ngày = 10 buổi

Đặc biệt khóa Tổng ôn sẽ giúp học viên hệ thống hóa lại kiến thức, nắm lại kiến thức cơ
bản, kinh nghiệm làm bài, trãi nghiệm luyện tập bộ đề thi với giảng viên và thực hành
thi thử các môn trước khi vào kỳ thi chính thức của Nhà nước.
TT
1

MÔN HỌC
Pháp luật về kinh tế và Luật
Doanh nghiệp

SỐ
NGÀY

LỆ PHÍ

1

700.000 đ

Ghi chú
Sẽ thông báo sau

2

Thuế và quản lý thuế nâng cao

1

700.000 đ

Sẽ thông báo sau

3

Kế toán tài chính, kế toán quản
trị nâng cao

2

1.300.000 đ

Sẽ thông báo sau

4

Tài chính và quản lý tài chính
nâng cao

1

700.000 đ

Sẽ thông báo sau

Tổng

5

3.400.000 đ

Ghi Chú:

Lịch học này đã được thống nhất với giảng viên, tuy nhiên có thể có thay đổi
nếu giảng viên có việc bất khả kháng

Học viên đánh dấu tích vào phiếu đăng ký học Ôn Thi hay tổng Ôn hoặc cả 2
khóa vào phiếu đăng ký.
F. ĐĂNG KÝ VÀ LIÊN HỆ:
1. Địa chỉ đăng ký:
Văn phòng Hà Nội - Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam
Số 192 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Minh Tâm
Email: quanlyhanhnghe@gmail.com - Cellphone:0975 700 716/ 0243 8686721;
Lớp ôn thi tại TP HCM, vui lòng liên hệ Nguyễn Thị Kim Anh, Email :
vpvica.hcm@gmail.com - Cellphone:02839310708/ 0355333720;
2. Phương thức đăng ký:

Học viên có thể đăng kí học từng khóa học hoặc từng môn học theo nhu cầu cần
thiết của cá nhân.

Đăng ký và đóng phí cả khóa ôn thi thứ nhất (Khóa ôn tập) và khóa học thứ 2
(Tổng ôn) trước ngày 10/05/2019 sẽ được giảm 10% học phí

Học viên đăng ký và đóng tiền đủ 1 lần cho cả 4 môn của khóa ôn thi thứ nhất
hoặc khóa tổng ôn thứ 2 trước ngày 10/05/2019 sẽ được giảm 5% học phí; Các đơn vị,
cá nhân đăng ký theo nhóm từ 03-05 người trở lên và nộp tiền cho cả 4 môn khóa ôn thi
hoặc khóa tổng ôn trước ngày 10/05/2019 sẽ đuợc giảm 10% học phí. Các đơn vị, cá
nhân đăng ký theo nhóm từ 03-05 người trở lên và nộp tiền cho cả khóa Ôn thi và tổng
ôn môn trước ngày 10/05/2019 sẽ đuợc giảm 15% học phí;

Học phí đã đóng sẽ được hoàn lại 80% hoặc bảo lưu năm sau học nếu báo trước
10 ngày kể từ ngày khai giảng và không được chuyển nhượng cho người khác vì bất cứ
lý do gì.

Lưu ý: Mỗi học viên chỉ được chọn hưởng một (01) tỷ lệ ưu đãi cao nhất
Riêng các học viên là nhân viên của công ty DVKT thuộc hội viên của VICA và các
học viên học ôn thi lần 2 trở đi từ VICA sẽ được giảm thêm 5% học phí.

Học viên có thể nộp tiền mặt tại VP VICA Hà Nội khi làm thủ tục ghi danh tham dự
hoặc chuyển khoản vào Tài khoản: (Nội dung chuyển khoản Ghi rõ họ tên, số điện
thoại di động) Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam
TK 1300201228538- Tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt
Nam, Chi nhánh Thăng Long.
(Ghi chú: Thanh toán bằng
quanlyhanhnghe@gmail.com)
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Để chuẩn bị các điều kiện phục vụ học viên được tốt. Đề nghị học viên đăng ký tham
dự lớp học và đóng học phí trước ngày 15/05/2019.
Mọi thắc mắc liên quan đến lớp học vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Hà Nội theo số
điện thoại và email trên hoặc truy cập trang tin www.vica.org.vn.
Nơi nhận:

TM. BCH CHI HỘI

- Như trên

CHỦ TỊCH

- Chủ tịch, tổng thư ký;
- Lưu VP: VICA HN, HCM
Đặng Văn Thanh

