
Kính gửi: Quý kháchhàng

Với mong muốn duy trì thường xuyên chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng nhằm đáp ứng các nhu cầu

cập nhật thông tin văn bản pháp luật và kịp thời giải đáp các vướng mắc của khách hàng, Công ty A&C xin trân

trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 09 năm 2022 do chúng tôi tổ chức,

sẽ được thực hiện theo nội dung như sau:

Thời gian: 8:30 – 11:30 Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Hình thức: Sinh hoạt chuyên môn trực tiếp kết hợp trực tuyến qua phần mềm Zoom

Địa điểm tổ chức trực tiếp: Lầu 8, Tòa nhà A&C, 02 Trường Sơn, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM

Nội dung sinh hoạt:

❖ Phần 1: Cập nhật các văn bản mới về pháp lý, kế toán, thuế trong tháng 9/2022.

❖ Phần 2: Chuyên đề “Môi trường, Xã hội, Quản trị (ESG) - Xu hướng hiện đại và vai trò của Kiểm toán nội bộ”.

❖ Phần 3: Giao lưu, hỏi đáp đa chiều giữa Diễn giả và Khách tham dự.

Ông Nguyễn Bảo Anh

Giám đốc

Dịch vụ Tư vấn Thuế

Baker Tilly A&C

Chương trình sinh hoạt chuyên môn được tổ chức định kỳ hàng tháng dành cho các Hội viên của  Baker 

Tilly A&C. Để đăng ký tham dự, Quý vị vui lòng liên hệ:

Chị Ngô Thị Kim Thương – ĐTDĐ: 0917 139 728 – Email: training@a-c.com.vn

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Hân hạnh được đón tiếp!

Trân trọng,

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tư vấn - Đào tạo

Diễn giả trình bày:

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN  

THÁNG 9 NĂM 2022

Ông Nguyễn Đình Thanh, MIF, CIA, 

ACMA (UK), CGMA (USA), 

CRMA (USA).

Giám đốc Kiểm toán nội bộ, Ree Corp

Thư ký IIA – Phân viện Việt Nam

mailto:training@a-c.com.vn



