
THÔNG BÁO CHIÊU SINH 

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈ 

 “NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VÀ KÊ KHAI THUẾ” 

 

Nhằm giúp các sinh viên ngành Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh 

doanh và các ngành khác không học chuyên ngành Kế toán nhưng vẫn làm được 

các phần hành của một kế toán viên, Trường Đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức 

khóa đào tạo và cấp chứng chỉ “Nghiệp vụ Kế toán và kê khai thuế”. 

1. Giảng viên: Lớp học do các giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ chuyên ngành kế 

toán, có kinh nghiệm thực tế trực tiếp giảng dạy. 

2. Nội dung: Chương trình học gồm 4 chuyên đề: 

- Chuyên đề 1: Nguyên lý kế toán (30 tiết) 

- Chuyên đề 2: Khái quát về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp (50 tiết) 

- Chuyên đề 3: Kê khai và nộp báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN (10 tiết) 

- Chuyên đề 4: Hướng dẫn lập báo cáo tài chính năm (10 tiết) 

3. Phương pháp học tập: Khoá học áp dụng các phương pháp giảng dạy tích 

cực, phương pháp đối thoại, kết hợp độc thoại với học viên ngay trên lớp và 

phương pháp tình huống. Đảm bảo sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ làm 

được công tác kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, 

hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể. 

4.Thời gian và địa điểm học: Khai giảng và học buổi đầu tiên lúc 7h30' 

ngày 25/5/2018 tại Phòng E3P1 Trường ĐH Kinh tế Nghệ An. 

5. Học phí và lệ phí thi: 1.950.000 đồng/học viên.  

6. Hồ sơ tham gia học gồm: 

- Đơn xin đăng ký học (theo mẫu). 

- 2 ảnh 3x4. 

7. Đơn vị tổ chức đào tạo: 

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An  

51- Lý Tự Trọng- Phường Hà Huy Tập- Thành phố Vinh- Nghệ An  

Hotline: 0238.3522156 - 0918658876 (TS. Đinh Văn Tới- Giám đốc Trung 

tâm Ngoại ngữ- Tin học và Hợp tác đào tạo). 

Email: ts.dinhvantoi@gmail.com 


