
 

Kính gửi: Ban lãnh đạo các Cơ quan, Doanh nghiệp 
 

Để giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ, chính xác các nội dung mới và giải 

đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách thuế; Luật Quản lý 

thuế và chế độ hóa đơn, chứng từ.., nhằm thực hiện nghiêm túc các quy định mới về chính 

sách thuế của Nhà nước và đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, VCCI 

Vũng Tàu tổ chức khóa tập huấn: 

“Cập nhật, hƣớng dẫn các chính sách thuế mới 2020 và giải đáp vƣớng mắc 

trong quá trình triển khai, thực hiện” 

  Đối tƣợng: 

- Lãnh đạo doanh nghiệp 

- Trưởng, phó phòng tài chính, kế toán các doanh nghiệp 

- Lãnh đạo và chuyên viên Ban Kiểm soát 

- Cán bộ làm công tác thuế và các công việc có liên quan. 

 Thời gian học: 01 ngày, 15/01/2021 (Sáng: 8h-11h30; Chiều: 13h30-17h) 

  Địa điểm:  Tòa nhà VCCI Vũng Tàu – số 155 Nguyễn Thái Học, P7, Vũng Tàu 

  Giảng viên: Tiến sỹ Trần Trung Kiên- Giảng viên chuyên ngành Quản lý Thuế - 

Trường ĐH Kinh tế TP.HCM  

  Phí tham dự:  800.000 đ/học viên (DN hội viên VCCI) 

                           1.000.000 đ/học viên (DN chưa hội viên VCCI) 

(Phí trên gồm thù lao giảng viên, phòng máy lạnh, thiết bị giảng dạy, tài liệu, chứng 

chỉ, văn phòng phẩm, giải khát giữa giờ ...) 
 

VCCI Vũng Tàu trân trọng kính mời quý Doanh nghiệp cử cán bộ tham dự khóa tập 

huấn vui lòng đăng ký theo mẫu (đính kèm) trước ngày 12/01/2021. 

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: Phòng HV-ĐT VCCI Vũng Tàu 

Điện thoại: 0254.3852710 ; Fax: 0254.3859651 

Gặp Ms Trang 0937 627 427, Email: thuytrang.vccivt@gmail.com   

  Ms Như: 0938.771.939, Email:  quynhnhule81@gmail.com  

Trân trọng kính chào ! 

 

 

PHÕNG THƢƠNG MẠI 

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

CHI NHÁNH VŨNG TÀU 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 207 / PTM-CNVT 
 

            Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

   V/v: Mời tham dự khóa tập huấn 

“ Cập nhật, hướng dẫn các chính sách thuế mới 2020 

và giải đáp vướng mắc trong quá trình triển khai, 

thực hiện” 
 

                     

               Nơi nhận: 

      -  Như trên; 

      -  Lưu VT, TH 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Bích Thoại 
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NỘI DUNG KHÓA TẬP HUẤN 

“Cập nhật, hƣớng dẫn các chính sách thuế mới 2020 và giải đáp vƣớng mắc 

trong quá trình triển khai, thực hiện” 
Ngày 15/01/2020, tại VCCI Vũng Tàu 

 

 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của 

thuế TNCN do UBTVQH ban hành. Văn bản hợp nhất 68/VBHN-BTC năm 2019 

hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN sửa đổi … 

 Nghị quyết 116/2020/QH14 của UBTVQH quy định về việc giảm thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. 

 Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ về quản lý thuế 

đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 

 Nghị định 114/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 hướng dẫn giảm 30% thuế 

TNDN năm 2020; Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn, chứng từ. 

 Nghị định 125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế, hóa đơn; có hiệu lực từ ngày 05/12/2020. 

 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế. 

 Giải đáp vướng mắc của Doanh nghiệp. 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ KHÓA HỌC 
 
 

Đơn vị:  ...........................................................................................................................  

Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

Điện thoại: …………………………; Fax:  ...................................................................  

Email: ……………………………...; Mã số thuế:  ........................................................  

Cán bộ phụ trách đăng ký: ............................................................................................... 

Học phí:       Tiền mặt    Chuyển khoản 

Thông tin chuyển khoản: 

Tên TK: Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Vũng Tàu 

Số TK:  008.100.0054.105 tại Ngân hàng Vietcombank Vũng Tàu 
 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1    

2    

3    

4     

 ……………… , ngày … tháng … năm 2020 

  Đại diện đơn vị 

           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 


