
 

 

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

                                                   THÁNG 06 NĂM 2019 

Kính gửi :  Quý khách hàng 

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 06 năm 2019 do Công ty A&C tổ chức sẽ được tiếp tục 

thực hiện theo nội dung như sau:  

 Thời gian : Từ 8h30 –11h30 Thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2019 

 Địa điểm : Hội trường Lầu 8 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

  Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

 

Nội dung sinh hoạt:  

 Chuyên đề: CÁC CHIẾN LƯỢC VỐN TẠI THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI CHO CÁC 

CÔNG TY VIỆT NAM 

 Lợi ích công ty niêm yết tại nước ngoài; 

 Các vấn đề cần xem xét khi niêm yết tại nước ngoài; 

 Ưu điểm của HKEX (sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông); 

 Phương pháp cho công ty cổ phần nội bộ việt nam được “niêm yết” hoặc “ra công chúng” tại 

nước ngoài; 

 Trả lời câu hỏi và thảo luận. 

 

Người trình bày: Bà Lê Thị Hậu – Giám đốc phát triển đào tạo khu vực Mekong - ACCA – Hiệp 

Hội Kế Toán Công Chứng Anh Quốc. 

 

 Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 06 

năm 2019. 

 Sinh hoạt chuyên môn: CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ CHẾ 

ĐỘ TĂNG CA CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG – CẬP NHẬT CÁC ĐIỂM MỚI VỀ BẢO 

HIỂM BẮT BUỘC TRONG NĂM 2019  
 

 Hướng dẫn về thực hiện pháp luật lao động về thời gian làm việc theo quy định của Luật Lao 

động; 

 Hướng dẫn về việc tính chế độ tăng ca cho người lao động vào ngày nghỉ, lễ và làm việc ban 

đêm; 

 Cập nhật các văn bản về bảo hiểm bắt buộc áp dụng trong năm 2019;  

 Giải đáp vướng mắc và đối thoại với doanh nghiệp. 

 

Người trình bày: Ông Nguyễn Ngọc Thành – Phó Tổng Giám đốc phụ trách tư vấn và đào tạo - 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C. 

 



 

 

 

Nhằm tạo điều kiện tổ chức buổi sinh hoạt được chu đáo, đề nghị Quý vị vui lòng email hoặc fax 

phiếu đăng ký tham dự này đến Chị Nguyễn Thị Kim Thương – Thư ký đào tạo theo thông tin chi 

tiết sau: 

 Email  : thuong.ntk@a-c.com.vn 

 Điện thoại : 028 3 5472 972 – Ext: 331 – ĐTDĐ: 0917 139 728 

 Số fax  : 38.3547.2970 hoặc 38.3547.2971.  

 Hân hạnh được đón tiếp.               

                                                           Phần đăng ký tham dự 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            

                                                                            Tên Công ty:.........................................................   

 ……............................…………………….......... 

                                                                             Số người tham dự..…………………..............….                                                                                 

     Giám đốc 

 

____________________________________ 

Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc 


