
 
 
 
    

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017 
     

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM 2018 

 
Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO CÁC DOANH NGHIỆP 

 
Thưa Quí vị, 

Trước tiên, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C xin chân thành cảm ơn sự quan tâm 
của Quí vị và sự nhiệt tình tham gia các chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng do 
Công ty A&C tổ chức cho các Kế toán trưởng, nhân viên kế toán và những người có liên 
quan của Quí Công ty. 

Công ty A&C đã cố gắng duy trì thường xuyên các 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. Chúng tôi  đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình từ phía khách 
hàng trong suốt thời gian qua. 

Hiện nay chúng tôi đang tiếp tục tổ chức chương trình Sinh hoạt chuyên môn cho năm 2018. 
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức chương trình, Công ty A&C xin trân trọng 
kính mời Quí vị tham gia đăng ký Thẻ hội viên cho năm 2018, chi tiết như sau: 

− Các đơn vị đăng ký tham gia chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng sẽ đóng một 
khoản phí như sau: 

o Đăng ký tham gia thường niên: 

 Khách hàng của công ty: 2.800.000 đ/người/năm (áp dụng cho khách hàng đã ký 
Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2017 và năm 2018) 

 Chưa là khách hàng của công ty: 3.300.000 đ/người/năm 

 Các mức phí trên chưa bao gồm Thuế GTGT 10%. 

o Đăng ký tham gia từng lần: mức phí tham gia 600.000 đ/người/lần (đã bao gồm thuế 
GTGT). 

− Sau khi đóng phí, đơn vị sẽ nhận Thẻ tham gia sinh hoạt chuyên môn. Mỗi thẻ chỉ có giá 
trị cho một người trong mỗi lần tham gia sinh hoạt. 

Với mục đích cung cấp những dịch vụ tốt nhất cho Quí khách hàng cũng như những kiến 
thức cần thiết nhất trong quá trình công tác thực tế tại Doanh nghiệp, Công ty A&C rất mong 
nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía các khách hàng, những đơn vị đã gắn bó lâu dài cùng 
với sự phát triển của A&C. 

Xin Quí vị vui lòng đăng ký vào Bản đăng ký kèm theo và gửi lại cho Công ty A&C. 

Trân trọng, 

 

 

 
 
_________________________________ 
Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc 



PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA 
CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM 2018 

DO CÔNG TY A&C TỔ CHỨC 
 
 
 
Kính gửi:  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 

Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
  Điện thoại: (028) 35 472 972 - Fax: (028) 35 472 971 
 
Công ty: ……………………………………………………………………………………… 
 
Địa chỉ :………………………………………………………………………………............. 
 
Điện thoại: …………………………………………… Fax: ………………………………… 
 
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………… 
 
Email: ………………………………………………………………………………………… 
 
Đăng ký tham gia sinh hoạt chuyên môn: 
 
  Thường niên      Từng lần (kỳ tháng ..../2018) 
 

Số thẻ đăng ký: 
 
01 Thẻ   
 
02 Thẻ 
 
03 Thẻ 
 
.... Thẻ 

 
 

 
 
  Ngày …….. tháng ….. năm ........ 
                Người đại diện 
           (ký tên và đóng dấu) 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Chị Ngô Thị Kim Thương  
ĐT: (08) 35.472. 972 (Ext: 331) – Fax: (08) 35.472.971 ĐTDĐ: 0917.139.728 
Email: thuong..ntk@a-c.com.vn 


