
Lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất ở 

Việt Nam

www.pwc.com/vn

PwC Việt Nam – Thảo luận buổi sáng:

Nội dung chính được trình bày là gì?

• Những thay đổi chủ yếu trong việc lập và trình bày báo cáo tài 

chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT- BTC               

(“Thông tư 202”)

• Những vướng mắc khi áp dụng Thông tư 202

• Đối chiếu với chuẩn mực Báo Cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS)

Hội thảo dành cho ai?

• Giám đốc tài chính 

• Chuyên viên kiểm soát tài chính 

Nội dung chương trình

• 8:00 – 8:30: Đăng ký

• 8:30 – 9:30:  Ăn sáng & Kết nối

• 9:30 – 12:00: Trình bày và Thảo luận

Vui lòng xác nhận sự tham dự của anh/ chị 

trước ngày 17 tháng 12 năm 2015 tới: 

Nguyễn Bích Thủy

nguyen.bich.thuy@vn.pwc.com

Tel: (08) - 3823 0796, Ext. 2067, 

Mobile: 0976 198 369

Tp. Hồ Chí Minh

Thứ 3, ngày 22 

tháng 12 năm 2015

8:30 – 12:00 

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Địa Điểm:

Khách sạn Mường Thanh 

Sài Gòn Centre,

8A Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, 

Tp. HCM

• Kế toán trưởng 

• Kế toán tổng hợp



Mẫu Đơn Đăng Ký Tham Gia

Lưu ý:

Tôi sẽ tham dự

Họ tên:

Chức vụ: 

Công ty: 

Email: 

ĐT/ĐTĐ: 

Buổi thảo luận tại Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 12 năm 2015

Hạn đăng ký: Thứ Năm, ngày 17 tháng 12 năm 2015 

Vui lòng gửi thông tin đăng ký tới:

Ms. Nguyễn Bích Thủy
Tel: +84 8 3823 0796, ext. 2067 – Mobile: +84 (0) 976 198 369

Email: nguyen.bich.thuy@vn.pwc.com

• Đây là hội thảo không thu phí

• Hội thảo dành riêng cho các khách mời. Phần lớn thời lượng chương trình được dành để thảo luận, trao đổi tương tác, chia sẻ 

kinh nghiệm thực tiễn và các sáng kiến giữa các khách mời và với chuyên gia đến từ PwC Việt Nam

• Buổi thảo luận được diễn ra từ 8:00 tới 12:00 giờ, bao gồm thời gian dùng bữa sáng và giải lao giữa giờ. Thời gian đăng ký bắ t 

đầu từ lúc 8:00 sáng .
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