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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Đào tạo, bồi dƣỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trƣởng

Kính gửi: Lãnh đạo các Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp
Căn cứ Thông tƣ số 199/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính về Hƣớng
dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dƣỡng và cấp chứng chỉ bồi dƣỡng kế toán trƣởng;
Căn cứ Công văn số 6143/BTC-QLKT ngày 28/05/2018 của Bộ Tài chính về việc cấp
mã số đơn vị bồi dƣỡng Kế toán trƣởng (KTT-067) cho Trƣờng Đại học Hải Dƣơng,
Trƣờng Đại học Hải Dƣơng tổ chức mở lớp đào tạo, bồi dƣỡng và cấp chứng chỉ Kế
toán trƣởng Doanh nghiệp và Kế toán trƣởng Hành chính sự nghiệp, cụ thể nhƣ sau:
1. Đối tƣợng
Ngƣời tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính có thời gian làm việc
thực tế ít nhất 02 năm (có bằng Đại học) hoặc có thời gian làm việc thực tế ít nhất 03
năm (có bằng Cao đẳng, Trung cấp).
2. Thời gian, địa điểm đào tạo
- Thời gian đào tạo: 2,5 tháng (Học vào buổi tối các ngày trong tuần hoặc Thứ bẩy
và Chủ nhật hàng tuần);
- Thời gian khai giảng: Dự kiến ngày 14/7/2018;
- Địa điểm: Trƣờng Đại học Hải Dƣơng (Cơ sở 2: Khu 8 - P. Hải Tân - TP. Hải Dƣơng).
3. Học phí (chưa bao gồm tài liệu)
- Kế toán trƣởng Doanh nghiệp: 2.300.000 đồng/ngƣời/khóa;
- Kế toán trƣởng Hành chính sự nghiệp: 2.600.000 đồng/ngƣời/khóa.
4. Hồ sơ
- 01 giấy xác nhận thời gian làm việc (theo mẫu) có đóng dấu xác nhận của nơi làm việc;
- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đƣợc công chứng;
- 04 ảnh 4x6cm (được chụp trong thời hạn không quá 06 tháng);
- 01 bản photo chứng minh thƣ nhân dân hoặc thẻ căn cƣớc.
5. Chứng chỉ tốt nghiệp
Kết thúc khóa học, những học viên đạt yêu cầu đƣợc Nhà trƣờng cấp Chứng chỉ Bồi
dƣỡng Kế toán trƣởng (Chứng chỉ này là điều kiện để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng theo
quy định tại Khoản 02, Điều 53 của Luật Kế toán).

6. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ
- Nhận hồ sơ từ ngày 10/06/2018 đến ngày 10/07/2018;
- Địa điểm: Trung tâm Đào tạo thực hành Kinh tế - Xã hội, Phòng B3.101, Trƣờng
Đại học Hải Dƣơng (Cơ sở 2: Khu 8 - Phường Hải Tân - TP. Hải Dương);
- Điện thoại: 0968.061.013 (Cô Thu An); 0974.100.689 (Thầy Ngô Nam);
0973.907.536 (Cô Nguyễn Ngân);
- Email: Trungtamketoandhhd@gmail.com.
Kính đề nghị Quý Lãnh đạo tạo điều kiện giúp đỡ và thông báo đến những ngƣời có
nhu cầu đƣợc biết để tham gia đăng ký học kịp thời.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Nhƣ trên;
- Lƣu VT, TT ĐTTH KTXH.
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