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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ MỜI 
THAM GIA KHÓA TÔNG ÔN

KỲ THI LẤY CHỬNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Học viên tham gia kỳ thi kế toán viên, kiểm toán viên năm 2020
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, giải đáp, tư vấn cho học viên những vướng mắc liên quan đến kỳ thi và nhận hộ 
chứng chỉ cho các học vièn đạt điểm kỳ thi.

VICA có chính sách tổ chức giao lưu, gặp mặt và trao quà kỷ niệm cho các học viên đạt 
điểm cao và đủ điểm nhận chứng chỉ hàng năm

Năm 2020 do tình hình dịch covid phức tạp nên kỳ thi kế toán viên, kiểm toán viên được 
hoãn và tổ chức thi sang năm 2021. Để khởi động lại việc ôn tập, chuẩn bị kỳ thi, VICA sẽ tổ chức 
lớp tổng ôn 4 môn thi của kỳ thi kế toán viên, kiểm toán viên năm 2020 tại TP Hà Nội và TP HCM 
nhàm giúp học viên hệ thống lại kiến thức và hướng dẫn trả lời các câu hỏi lý thuyết, bài tập trong 
nội dung ôn tập để học viên có kiến thức, kinh nghiệm làm bài thi đạt điểm cao. Thông tin khóa 
tổng ôn như sau:
A. Địa điểm học, học phí, lịch học

STT Môn học
Hà Nội TP HCM

Học phí Địa điểm học Học phí Địa điểm học

1
Pháp luật về kinh tế 
và Luật Doanh 
nghiệp

700.000
Tòa nhà
Trung tâm đào 
tạo CNTT - 
Sở Thông tin 
và truyền
thông Hà Nội. 
Số 1 Hoàng 
Đạo Thúy,
Thanh Xuân, 
Hà Nội

800.000
Tòa nhà
VINA Giày, 
Lầu 9, số 180-
182 Lý Chính 
Thắng, Quận 
3, TP.HCM;

2
Thuế và quản lý thuế 
nâng cao

700.000 800.000

3
Ke toán tài chính, kế 
toán quản trị nâng 
cao

700.000 800.000

4
Tài chính và quản lý 
tài chính nâng cao

700.000 800.000

Tổng cộng 2.800.000 đ 3.200.000 đ
Chính sách ưu đãi: (học viên chỉ được lựa chọn một mức ưu đãi cao nhất)
- Giảm 150.000đ/ 1 môn (Nếu học viên đã học ôn và tổng ôn môn đó năm 2020 tại VICA)
- Giảm 10%/1 môn cho học viên đã học ôn hoặc tổng ôn môn đó năm 2020 tại VICA
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- Giảm 10% cho nhóm đăng ký học từ 3 người (học đủ 4 môn) và nộp tiền trước ngày 15/04/2021 
Lịch học: Thứ 7, chủ nhật (Sẽ thông báo sau khi thống nhất lịch với giảng viên)
Thời gian học: Sáng từ 8h00 đến 11 h30; chiều từ 13h30 đến 17h00
B. Thông tin giảng viên:
- Môn tài chính và quản ỉỷ tài chỉnh nâng cao: PGS,TS Vũ Văn Ninh: Trưởng khoa Tài chính 
doanh nghiệp - Học viện Tài chính.
- Môn Thuế và quản lý thuế nâng cao: PGS,TS Lê Xuân Trường: Trưởng khoa Thuế và Hải quan, 
Học viện Tài chính.
- Môn Kế toán tài chính và Ke toán quản trị 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;
- Món Pháp luật về kinh tế và Luật doanh nghiệp: Ths GVC Hoàng Minh Chiến: Giảng viên 
trường Đại học Luật Hà Nội.
c. Đăng ký và liên hệ

Văn phòng Hà Nội Văn phòng tại TP HCM
Số 192 Giải Phóng, Phưoĩìg Liệt, Thanh Xuân, 
Hà Nội.
Người liên hệ: Nguyễn Thị Minh Tâm
Email: quanlyhanhnghe(2),gmail.com -
Điện thoại: 0975 700 716; 0243 8686721

Lầu 10, tòa nhà VINA Giầy, số 180-182 Lý
Chính Thắng, P.9, Q,3, Tp.HCM
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Kim Anh
Email: vpvica.hcm(a)gmail.com
Điện thoại: 0355 333 730; 0283 9310708

Phương thức đăng ký và nộp tiền:
- Học viên có thể đăng kí học môn học theo nhu cầu cần thiết của cá nhân (file đăng ký kèm theo)
- Học viên có thể nộp tiền mặt tại VP VICA hoặc chuyến 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 chủ: Thanh toán bằng CK vui lòng chụp giấy chuyển tiền gửi qua email cho Ban tổ chức lớp)
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 15/04/2021.
Mọi thắc mắc liên quan đến khóa học vui lòng liên hệ trực tiếp Văn phòng VICA theo mục c phía 
trên hoặc truy cập trang tin www.vica.org.vn
Trân trọng cảm OT1!
Nơi nhận:
- Như trên

- Chủ tịch, tổng thư ký;

- Lưu VP: VICA HN, HCM
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