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Kính gửi Quý vị đối tác, 

Đứng trước những biến động của môi trường kinh doanh và sự bất ổn kinh tế toàn cầu, quá trình tái cấu trúc lại doanh 

nghiệp thông qua hoạt động mua bán sáp nhập, chia tách và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong số những hoạt 

động diễn ra phổ biến hiện nay. Việc tổ chức lại doanh nghiệp không chỉ giúp các doanh nghiệp lớn tối ưu chi phí hoạt động, 

giúp các doanh nghiệp yếu kém cải thiện tình hình kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, mà còn giúp các doanh nghiệp mới 

được tạo ra có đầy đủ tiềm lực để phát triển lớn mạnh và đạt được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.  

Ngoài ra, đối với các tập đoàn đa ngành hoạt động trong nhiều lĩnh vực hoặc quy mô hoạt động ngày càng lớn mạnh, việc 

hình thành mô hình Holding để quản lý tập trung cũng đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm.  

Tổ chức lại doanh nghiệp xảy ra khi nào? Mục đích của tổ chức lại doanh nghiệp 

 Thay đổi về chiến lược  kinh doanh 

 

 Tập trung nguồn lực để phát huy hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp trong lĩnh vực lõi 

 Thay đổi nhu cầu quản trị công ty  Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp 

 Định hình và phát triển thương hiệu  Thanh lý, nhượng bán các tài sản không cần thiết 

và tối ưu nguồn lực khi tổ chức lại doanh nghiệp 

 Nâng cao năng lực cạnh tranh  Tránh rơi vào tình trạng giải thể, kiệt quệ tài chính 

Nhằm giúp các đơn vị, tổ chức có những kiến thức nền tảng, nắm rõ được những quy định và phương pháp tổ chức lại doanh 

nghiệp … Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tổ chức  khóa đào tạo Các vấn đề cốt lõi về phát lý, kế toán và tối ưu 

thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp với các thông tin như sau: 

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM 

Thời gian:   08:30- 16:30, ngày 27/07/2017 
Địa điểm:    Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

DIỄN GIẢ 

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành hiện đang giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tư vấn và Đào 
tạo tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn A&C và là thành viên Ủy ban thuế (Tax Committee) 
của Baker Tilly International Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Với nhiều năm kinh nghiệm 
công tác trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán – Thuế - Pháp lý, ông đã trực tiếp tham gia tổ chức 
công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán, thuế và pháp lý cho các Doanh nghiệp Nhà 
nước, các công ty cổ phần, các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… thuộc mọi lĩnh vực 
hoạt động sản xuất kinh doanh, và các Dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ. 
Ông đã trực tiếp tư vấn thành công cho nhiều tập đoàn – công ty trong các thương vụ Tổ chức 
lại doanh nghiệp. 
Bằng cấp chuyên môn:  

- Cử nhân kinh tế 
- Thạc sĩ quản trị kinh doanh 
- Hội viên Hội Kiếm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 
- CPA Việt Nam 
- Chứng nhận hoàn tất chương trình về chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) của Viện kế 

toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). 
 

 

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo link ĐĂNG KÝ THAM DỰ bên dưới trước ngày  

22/07/2017 

Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Phương Thảo- ĐT: 028 3 5472 972 – Ext: 204    
ĐTDĐ: 01674 125 459 - Email: thao.htp@a-c.com.vn 
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ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

 Thành viên Hội đồng thành viên/ Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát 

 Ban điều hành  

 Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng 

 Đối tượng khác quan tâm đến công tác tổ chức lại doanh nghiệp  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

PHẦN 1: CÁC NỘI DUNG PHÁP LÝ  

1. Phân biệt: chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp  

2. Phân biệt: sáp nhập doanh nghiệp và hợp nhất doanh nghiệp  

3. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

4. Pháp lý về giải thể doanh nghiệp  

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG VỀ KẾ TOÁN  

1. Nguyên tắc và cách thức đánh giá lại tài sản  

2. Phương pháp xử lý kế toán khi tổ chức lại doanh nghiệp  

3. Trình bày báo cáo tài chính sau khi tổ chức lại doanh nghiệp 

PHẦN 3: M&A VÀ TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP THEO MÔ HÌNH HOLDINGS 

PHẦN 4: CÁC VẤN ĐỀ VỀ PHÁP LÝ,  THUẾ VÀ TỐI ƯU THUẾ  

1. Nghĩa vụ đánh giá lại tài sản khi tổ chức lại doanh nghiệp và thời điểm phát sinh thu nhập chịu thuế 

2. Nghĩa vụ thuế  TNDN, thuế GTGT, lệ phí trước bạ và hóa đơn, chứng từ 

3. Một số lưu ý về tính thuế và kê khai thuế  

4. Tối ưu thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp 

PHẦN 5: TRAO ĐỔI, GIẢI ĐÁP THẮC MẮC 

 

PHÍ THAM DỰ 

 Mức phí chung:   1.500.000 VNĐ/ học viên.  

 Mức phí ưu đãi:  1.300.000 VNĐ/học viên (áp dụng đối với doanh nghiệp đăng ký là khách hàng  

của A&C đăng ký hoặc đăng ký từ 03 học viên hoặc đăng ký trước ngày 22/07/2017) 

Phí tham dự bao gồm: Tài liệu, Tea-Break, giấy chứng nhận 

 

 

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – 02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

Hotline: 01674 125 459 | 028 3 5472 972 Ext: 204 (Ms. Phuong Thao) 

 
ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

THAM DỰ 

https://goo.gl/6K9QEC

