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Một số vướng mắc thường

gặp trong việc áp dụng Chế

độ Kế Toán Việt Nam (VAS) 

năm 2016 ?

Ngày 23 tháng 11 năm 2016
facebook.com/pwcvietnam youtube.com/pwcvietnam

linkedin.com/company/pwc-vietnam

Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các  

công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 208.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế  

và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách truy cập trang web  www.pwc.com/vn

©2016 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt  

Nam, và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập  

www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.

Văn phòng PwC Việt Nam

Tại Tp. Hồ Chí Minh

Lầu 8, Saigon Tower

29 Lê Duẩn, Quận 1

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  

Tel: +84 8 3823 0796

Tại Hà Nội

Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark 72  

Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm

Hà Nội, Việt Nam  

Tel: +84 4 3946 2246

http://www.pwc.com/vn
http://www.pwc.com/structure


Thông tin chi tiết

Ngày:  

Thời gian:  

Địa điểm:

Thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2016

8:00 - 12:00

Khách sạn Novotel Saigon Centre  

167 Hai Bà Trưng, Quận 3

TP. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ:  Tiếng Việt

Giám đốc tài chính  

Kế toán trưởng

Chuyên viên tài chính, 

kế toán cấp quản lý

Hội thảo dành cho ai?

Vướng mắc thường gặp trong việc áp dụng VAS năm 2016

Một số lưu ý về thuế liên quan

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế

Hỏi & Đáp

Nội dung chính được trình bày Chương Trình

RSVP

Lưu Ý

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 bắt đầu từ lúc 8:00 sáng .

Vui lòng xác nhận sự tham dự của anh/ chị trước ngày 19 tháng 11 năm 2016 tới:

Nguyễn Bích Thủy

nguyen.bich.thuy@vn.pwc.com | (08) - 3823 0796, Ext. 2067 | 0976 198 369

08:00 – 08:30

08:30 – 09:00

09:00 – 12:00

Đăng ký

Ăn sáng & Kết nối  

Trình bày và Thảo luận

Ông Nguyễn Thành Trung – Giám đốc Tư vấn thuế, PwC Việt Nam

Bà Lương Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Kiểm toán, PwC Việt Nam

Ông Hồ Ngọc Thăng – Giám đốc Kiểm toán tại, PwC Việt Nam

Người điều phối thảo luận

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

