
KIP - BÀI KIỂM TRA KẾ TOÁN, THUẾ 
THỰC HÀNH THEO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Trong vòng 6 tháng
Đã có hơn 110 người
tham gia đến từ hơn 

30 Công ty FDI 

KIP là bài kiểm tra với nội dung mô phỏng tình huống thực tế, 
nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu trong tổng thể kỹ năng 
thực hành kế toán, thuế theo chuẩn mực và quy định Việt Nam. 

Bạn có đang băn khoăn?

Bạn muốn nâng cao kỹ năng thực hành của phòng kế toán nhưng không đủ thời gian? 

Bạn muốn có cái nhìn tổng thể về quy trình kế toán, thuế từ chi tiết đến tổng hợp? 

Bạn bối rối vì sự thay đổi của văn bản và gặp khó khăn khi áp dụng vào thực tế? 

Bài kiểm tra KIP của chúng tôi chính là giải pháp cho những vấn đề của bạn! 

3 điểm khiến KIP trở nên khác biệt: 

Mô phỏng thực tế:

Tóm Tắt: 

1 

2 

Bài kiểm tra KIP là tình huống - mô phỏng lại các công 
việc thông thường của một kế toán, thuế dựa trên chứng từ 
thực tế. 

Thể hiện một quy trình tổng thể:
Thông qua nội dung và cách thức thực hiện bài kiểm tra, kế 

Nội dung 

Thời lượng 

Phí tham dự 

Bài kiểm tra kế toán, thuế thực hành
theo tiêu chuẩn Việt Nam 

3 tiếng với 200 điểm tuyệt đối

2.000.000VNĐ/người/lượt 
(chưa bao gồm thuế GTGT) 

toán sẽ có cái nhìn tổng quát về quy trình kế toán cũng như
mối quan hệ giữa kế toán và thuế. Ngôn ngữ Tiếng Việt

3 
Xác định điểm mạnh, điểm cần cải thiện:
Chúng tôi sẽ đưa ra kết quả đánh giá toàn diện cho người 
tham gia, bao gồm: đánh giá điểm mạnh, điểm yếu cho 
từng nội dung thực hành đi kèm với dữ liệu thống kê so 
sánh. Từ đó chúng tôi sẽ kiến nghị các chương trình đào 
tạo riêng phù hợp với từng cá nhân. 

Thời gian 
và địa điểm 

Chúng tôi tổ chức kỳ thì định kỳ hoặc tổ chức
theo yêu cầu của khách hàng tại các khu
vực Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng.

Vui lòng liên hệ chúng tôi theo thông tin dưới đây
để được hưởng ưu đãi tốt nhất.

Liên hệ Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp:

kip@manabox.co.jp 
Công ty TNHH Manabox Việt Nam 
Tel: 0432 123 450 
Địa chỉ: P704B, tầng 7 tòa nhà Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, tp. Hà Nội 


