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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 

LỚP BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Chứng chỉ Kế toán trưởng (đơn vị kế toán nhà nước/doanh nghiệp) là điều kiện đủ để bổ 

nhiệm chức danh Kế toán trưởng trong đơn vị kế toán nhà nước và doanh nghiệp theo quy 

định của Luật Kế toán Việt Nam. Trên cơ sơ đó Trung tâm Ứng dụng và Phát triển CNTT 

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam kết hợp với Học viện Tài chính thông báo tuyển sinh 

lớp Kế toán trưởng như sau: 

1. Căn cứ pháp lý: Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng (Ban 

hành kèm theo thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/11/2011 của Bộ Tài chính) 

2. Mục tiêu khóa học:  

• Trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về quản lý 

kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán cho những đối tượng thuộc diện bồi dưỡng kế 

toán trưởng. 

• Tiêu chuẩn hoá chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ kế toán trưởng trong nền 

kinh tế quốc dân. 

3. Thời gian học: Khai giảng vào 8h30’ ngày 08/06/2019, lịch học vào các ngày cuối 

tuần thứ 7, chủ nhật 

4. Địa điểm học: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 

5. Giảng viên: Học viện Tài chính. 

6. Học phí:  

• Khối doanh nghiệp: 3.000.000đ 

• Khối hành chính sự nghiệp: 3.500.000đ 

Chứng chỉ: Học viên có kết quả thi đạt yêu cầu sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng Kế 

toán trưởng do Bộ Tài chính phát hành. 

7. Hồ sơ nhập học gồm: 01 đơn xin học (download tại 

http://citad.vn/files/M02_Maudonktt.docx), 01 Bằng tốt nghiệp phô tô công chứng các 

chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, Tài chính ngân hàng, 02 ảnh 3x4cm (chụp không 

quá 06 tháng) 

8. Địa chỉ liên hệ và đăng ký 

❖ Phòng 108 Nhà A5 Khu Giảng đường B – 338 Lạch Tray, Hải Phòng. 

 0225.3833228;   

❖ Phòng 201 Nhà B3 Khu Giảng đường B – 484 Lạch Tray, Hải Phòng. 

 0225.3567550;   

Hotline: 0904984968 (Ms. Ni);   Email: nipt@gmail.com.vn 

 Hải phòng, ngày 15 tháng 05 năm 2019 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 TS. NGUYỄN HỮU TUÂN 


