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Số :

Đông hà, ngày 05 tháng 05 năm 2017
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THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng ĐVKT Nhà nước và
Kế toán trưởng Doanh nghiệp năm 2017
Kính gửi:

……………………………………………………….
Căn cứ Luật kế toán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày

17/6/2003, trong Luật có quy định: tất cả các đơn vị kế toán nhà nước phải có Kế toán trưởng
(hoặc người phụ trách kế toán);
Căn cứ Thông tư số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ tài chính về
việc ban hành hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kế toán trưởng;
Căn cứ Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2013 về việc
Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và
xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán
thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.
Trung tâm GDTX Tỉnh Quảng Trị liên kết với Trường Cao đẳng Thương mại tuyển sinh
lớp Kế toán trưởng ĐVKT Nhà nước và Kế toán trưởng Doanh nghiệp năm 2017.
1. Đối tượng: Mọi công dân Việt nam đang làm kế toán tại các cơ quan, đơn vị Nhà
nước, công ty, doanh nghiệp. Đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành kế
toán, tài chính, kiểm toán trở lên và có thâm niên công tác theo quy định (trung cấp, cao đẳng 3
năm và đại học 2 năm), có nhu cầu được bồi dưỡng cấp chứng chỉ Kế toán trưởng.
2. Thời gian khai giảng dự kiến: 7h30 ngày 1/7/2017
3. Thời gian học: Thứ 7 và chủ nhật (1,5 tháng);
4. Địa điểm học: Tại Trung tâm GDTX Tỉnh – 22 Trần Đại Nghĩa – TP Đông hà
5. Học phí toàn khóa: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)
Địa điểm liên hệ và nhận hồ sơ:
Phòng Tài vụ, Trung tâm GDTX Tỉnh- Số 22 Đường Trần Đại Nghĩa - TP Đông Hà
Điện thoại: 02333.700.999- 0905.687.345 -0947.042.555 (Ms Hương)
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;
- Lưu VT; QLĐT.

Nguyễn Thọ

