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THÔNG BÁO TUYỂN SINH 
Mở lóp bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp và HCSN

Năm 2022

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 44/TB-KTKT ngày 13 tháng 01 năm 2022 
của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cần Thơ.

Trang tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng kết hợp cùng Trường Cao đẳng 
Kinh tế - Kỹ thuật cần Thơ tổ chức tuyển sinh lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng 
Hành chính sự nghiệp năm 2022, như sau:
I. MỤC ĐÍCH MỞ LỚP

Nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và bổ sung kiến thức mới trong 
lĩnh vực tài chính kế toán nói riêng và quản lý kinh tế nói chung.
II. CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KỂ TOÁN TRƯỞNG:

Chương trình chuẩn về bồi dưỡng Kế toán trương của Bộ tài chính ban 
hành ( Thông tư 199/2011/TT/BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính)

1. Điều kiện tham gia khóa học:
- Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trang thực, có ý thức chấp hành 

pháp luật;
- Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm toán từ 

bậc Trung cấp trở lên; đã thông qua công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm 
toán ít nhất là 02 năm trở lên đối với đại học, 03 năm trở lên đối với trang cấp, 
cao đẳng.

2. Thòi gian bồi dưỡng: 3 tháng (học các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng
tuần).

3. Địa điểm học: Trung tâm Dịch vụ việc làm Sóc Trăng
III. HỒ Sơ  ĐĂNG KÝ, HỌC PHÍ

+ Hồ sơ gồm có:
- Bản sao bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán Trang cấp hoặc 

đại học (có công chứng);
- Phiếu đăng ký học có xác nhận của cơ quan (ghi rõ quá trình công tác 

thực tế về tài chính, kế toán) theo mẫu của trường;
- 02 ảnh màu 3 x 4  cm.
+ Học phí: 2.600.000đ/học viên/khóa.



Học viên tham dự đầy đủ chương trình và có kết quả thi đạt yêu cầu được 
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật cấp “Chứng chỉ bồi dưỡng Kế toán 
trưởng” có giá trị toàn quốc (phôi của Bộ Tài chính duyệt cấp).

IV. THỜI GIAN GHI DANH HỌC
Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trang tâm Dịch vụ việc làm Sóc 

Trăng, số 133 Mạc Đỉnh Chi, P4, TP.SÓC Trăng. Điện thoại: 0299.3826177; 
Thầy Khương: 0918.879700; Thầy Nhật: 0939079447; Cô Hồng: 0906848232./.

Nơi nhận:
-  Sở Lao động TB&XH;
- Thông báo rộng rãi;
- Lưu VT, ĐT.


