
 

① Mô phỏng tình huống của chính công 

ty bạn; 

② Thực hành trên 3 khía cạnh tổng thể: 

kế toán – thuế - kiểm soát nội bộ; 

③ Giao lưu kinh nghiệm, kiến thức với 

các công ty khác. 

④ Mỗi workshop bao gồm 3 phần chính: 

- Tóm tắt nguyên lý 

- Workshop thực tế 

- Bài kiểm tra nhanh sau workshop 

➢ 2008 tốt nghiệp trường Đại học KTQD 

➢ 2008～2015 làm đến Trưởng bộ phận 

tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội của 

công ty tư vấn kế toán, thuế của Nhật. 

➢ 2014 Đồng sáng lập Manabox Việt 

Nam và trở thành giám đốc tư vấn từ 

năm 2015 

➢ Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế 

toán viên công chứng của Anh Quốc 

(ACCA) 

 

 

WORKSHOP THỰC HÀNH KẾ TOÁN, THUẾ  

VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm khác biệt trong workshop này là gì? Người hướng dẫn: Nguyễn Thị Loan 

(CMA Úc, CPTA, CPA US – (com.) 

 

 



 

 

Chi tiết khóa học và lịch học: 

STT Nội dung Thời lượng Lịch học 

1 Tổng quan về kế toán, thuế và kiểm soát nội bộ 3 giờ 22-07-17 

2 
Workshop xử lý kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ phần doanh 

thu và phải thu. 
3 giờ 29-07-17 

3 
Workshop xử lý kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ phần hành 
hàng tồn kho. 

3 giờ 12-08-17 

4 
Workshop xử lý kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ phần chi phí 

nhân viên và thuế TNCN. 
3 giờ 26-08-17 

5 
Workshop xử lý kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ phần TSCĐ 

và chi phí trả trước. 
3 giờ 16-09-17 

6 
Workshop xử lý kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ phần chi phí 

hoạt động, chi phí cho công ty trong cùng tập đoàn. 
3 giờ 30-09-17 

7 
Workshop xử lý kế toán, thuế, kiểm soát nội bộ phần hành 

tiền và các hoạt động tài chính. 
3 giờ 14-10-17 

8 Workshop lập và trình bày Báo cáo tài chính nội bộ 3 giờ 28-10-17 

 

Học phí: 12.000.000/ người   9.000.000đ/ người/ khóa 

 

 ( Vui lòng đăng kí những buổi bạn muốn theo học khi gửi đơn đăng kí )  

※ Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ tổ chức lớp gồm 15 người và hiện chỉ còn lại 6 chỗ 

trống.  Hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

Mẫu đăng kí tham dự work shop 

 Tên công ty 

 Tên người tham dự, chức vụ 

 Số điện thoại 

 Câu hỏi muốn được giải đáp ( nếu có ) 

Hotline người Nhật: Mr. Sugeno: 086 860 9880 

Email: seminar@manabox.co.jp 

Hotline người Việt: Ms. Huyền: 094.719.2091 

Email: pham.thi.thu.huyen@manabox.co.jp 

 


