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THÔNG BÁO  
Về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp – 

Hành chính sự nghiệp  

  

 Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH11 ngày 20/11/2015 và Nghị định số 
174/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Kế toán;  

Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT - BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp 
chứng chỉ Kế toán trưởng;  

Căn cứ Thông tư số 04/2018/TT-BTC (thay thế Thông tư liên tịch số 
163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ) về tiêu chuẩn, điều kiện bổ 
nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà 
nước. 

Căn cứ Quyết định số: 10199/BTC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 
2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các 
khoá bồi dưỡng Kế toán trưởng;  

Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí 
Minh phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp bồi 
dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp – Hành chính sự nghiệp với các thông tin chi tiết 
như sau: 

Nội dung khóa học: Do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 199/2011/TT-
BTC. 

Chứng chỉ: Phôi chứng chỉ của Bộ Tài chính và Trường Đại học Mở cấp theo quy 
định tại Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC 

Đối tượng và điều kiên tham gia khóa học: Học viên gồm những người:  

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân 
hàng, Kiểm toán, có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp 
đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và trung cấp. Các trường hợp 
khác sẽ báo cáo BTC xem xét cụ thể. 

- Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN - Kế 
toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, huyện, 
Thành phố, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), Những người đang làm 
công tác kế toán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, …. 

- Những người đã có chứng chỉ kế toán trưởng nhưng đã quá thời hạn 5 năm theo 
quy định. 

Học phí: 3.000.000đ/ học viên, học viên có chứng chỉ KTT DN có nhu cầu lấy 
chứng chỉ HCSN (và ngược lại) thì mức học phí chứng chỉ thứ 2 là 1.500.000đ. Học phí 
này đã bao gồm đầy đủ tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ. 



Khai giảng: Ngày 05/112022. Tuần học 2-3 buổi vào các ngày thứ bảy và chủ 
nhật (sáng – chiều); Hình thức học kết hợp online và trực tiếp. 

  Liên hệ đăng ký tại: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh, Hẻm 18, 
Nguyễn Văn Rốp, Khu phố 5, Phường 4, Tp. Tây Ninh; Điện thoại: (0276) 384 23 74 – 
hoặc thầy Tú (Trưởng phòng Đào tạo): 0936 721 252; 

Hồ sơ đăng ký gồm: Bản photo bằng tốt nghiệp và CMND có xác nhận sao y bản 
chính, Phiếu đăng ký ghi thông tin trích ngang (mẫu được phát khi đăng ký), 02 ảnh 3 x 
4, Giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị đang làm công tác kế toán (theo mẫu).  

            Kính đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm xem xét và cử 
cán bộ tham dự khóa học. 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, TTĐTBDNV./. 
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