
QUẢN LÝ RỦI RO VỀ THUẾ,  CẬP NHẬT CÁC
 THAY ĐỔI VỀ THUẾ GẦN NHẤT & HIỆP ĐỊNH THUẾ

 Khóa học cung cấp những kiến thức cốt lõi 
Mới nhất & Hữu ích, giúp các doanh nghiệp 
giảm thiểu chi phí thuế và tuân thủ pháp luật về 
thuế, đồng thời nâng cao năng lực quản lý tài 
chính cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Bộ phận tài chính & kế toán...
Các cá nhân có quan tâm.

Ngày 10/11 - (8:30 ~ 11:30)

Quản lý rủi ro về thuế

• Giới thiệu chung về quản lý rủi ro về thuế 
• Các loại rủi ro về thuế 
• Vì sao phải quản lý rủi ro về thuế 
• Chiến lược chung của doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc quản lý rủi ro về thuế 
• Mô hình quản lý rủi ro về thuế 
• Các nội dung thực tiễn 

Ngày 10/11 - (13:30 ~ 16:30)
Cập nhật các thay đổi gần 
nhất về thuế

• Cập nhật các thay đổi về quy định quản lý thuế 
• Cập nhật các thay đổi về thuế TNDN 

Ngày 11/11 – (8:30 ~ 11:30)
Giới thiệu các nội dung cốt 
lõi của Hiệp định tránh đánh 
thuế 02 lần

• Tổng quan về Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần 
• Xử lý thuế đối với các loại thu nhập theo Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần
• Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần ở Việt Nam 
• Các vấn đề thực tiễn liên quan đến việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 02 lần 

Ngày 11/11 - (13:30 ~ 16:30)
Tiếp tục cập nhật các thay 
đổi gần nhất về thuế

• Cập nhật các thay đổi về thuế GTGT 
• Cập nhật các thay đổi về thuế TNCN 
• Cập nhật các thay đổi về miễn giảm thuế 

Phương pháp đào tạo

• Chương trình kết hợp giữa thuyết giảng ngắn, minh họa với dữ liệu tình huống 
• Học viên được dành thời gian thảo luận, phân tích và giải quyết các tình huống 

thực tế tại doanh nghiệp 
• Giảng viên cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến việc quản lý rủi ro về 

thuế, áp dụng các thay đổi thuế và xin miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh 
thuế 02 lần ở Việt Nam

MỤC TIÊU

BC 16 - 11:

Giới thiệu khóa học kinh doanh :

ĐỐI TƯỢNG

NỘI DUNG

THỜI GIAN HỌC PHÍ LIÊN HỆ

ĐỊA ĐIỂM

Ngày 10-11/11/2011 (2 ngày)
Sáng  : 8:30-11:30
Chiều  : 13:30-16:30

1,200,000 VNĐ/người
(bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa buổi)

PHÒNG ĐA NĂNG, TÒA NHÀ VJCC
SỐ 15, ĐƯỜNG D5, VĂN THÁNH BẮC, P.25, Q. BÌNH THẠNH

Tel:  (08) 3512 2151
Fax:  (08) 3512 2150
Email:  bc@vjcchcmc.org.vn
Ms. Thao, Ms. Ha, Ms. Uyen
Web: www.vjcchcmc.org.vn

GIẢNG VIÊN

Mr. Lê Khánh Lâm
- Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Thuế và Tư 
vấn, Công ty Kiểm toán DTL
- Hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc với các 
tập đoàn trong nước và quốc tế 
- Chuyên tư vấn về thuế trong nước và các 
quy định tuân thủ liên quan đến đầu tư nội 
địa; Tư vấn về tài chính và thuế cho nhiều 
cuộc mua bán sáp nhập tại Việt Nam.



 Ông Lê Khánh Lâm là Phó Tổng Giám đốc của Bộ phận Thuế và Tư vấn, Công 
ty Kiểm toán DTL - thành viên của Tập đoàn Crowe Horwath International (“CHI”) 
tại Việt Nam. 
 
 Với hơn 18 năm kinh nghiệm làm việc với các tập đoàn trong nước và quốc tế 
trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, ông Lâm chuyên tư vấn cho khách hàng về thuế 
trong nước và các quy định tuân thủ liên quan đến đầu tư nội địa. Ông cũng tham 
gia tư vấn về tài chính và thuế cho nhiều cuộc mua bán sáp nhập tại Việt Nam (trong 
đó phải kể đến thương vụ Công ty bia Foster (Úc) mua lại BGI (Pháp) tại Việt Nam, 
thương vụ sáp nhập giữa Hãng máy tính HP và Compaq tại Việt Nam, các thương vụ 
sáp nhập giữa các công ty thành viên của Coca-cola, Shell và Unilever tại Việt Nam).
 Ông đã đại diện cho nhiều công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để làm việc 

với cơ quan thuế trong nước nhằm trình bày quan điểm, kiến nghị về chính sách về đầu tư nước ngoài, và đề 
nghị cải cách chính sách thuế.
 
 Trong quá trình làm việc với Công ty Ernst & Young Vietnam, Ông Lâm đã được cử sang việc với 
Nhóm tư vấn Thuế dịch vụ và hàng hóa (GST) của Công ty Ernst & Young Melbourne, Úc trước khi Thuế dịch 
vụ và hàng hóa được ban hành ở Úc. Trong giai đoạn này, Ông Lâm đã tham gia tư vấn các công ty đa quốc gia 
về việc hoạch định và tuân thủ Thuế dịch vụ và hàng hóa tại Úc. 
 Ông Lâm là hội viên của Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội Kiểm toán viên hành nghề 
Việt Nam (VACPA), Hội CPA Australia, Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA) và Hội doanh nghiệp trẻ Tp. HCM 
(YBA). Ông Lâm là một trong những giảng viên của Môn Thuế Việt Nam (F6) trong Chương trình đào tạo 
chuyên ngành của ACCA (UK); đồng thời là giảng viên Môn Thuế Việt Nam của Đại học Bolton (UK).
 
 Ông Lâm có bằng Tiến sỹ Quản trị kinh doanh (Mỹ), Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (Mỹ), bằng Cử nhân 
kinh tế của trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh, Chứng chỉ hành nghề Kiểm toán viên của Việt 
Nam và Úc, Chứng chỉ hành nghề Đại lý thuế.

 ĐÔI NÉT VỀ GIẢNG VIÊN

Các khách hàng tiêu biểu đã từng phục vụ:
 
• Tại Công ty Ernst & Young Việt Nam: 
Alstom, BP, Bates Indochina, BAT, Coca-Cola Viet Nam, Eli Lily, ExxonMobil, Pfizer, P&G, Prudential, …
 
• Tại Công ty DTL: 
Aedas, Airocom Technology, AMC (Target), Aureos Advisers, BAFS Construction Chemicals, Benlden CDT, 
Big C, Bouygues Batiment, CBRE, Clough,  Vinamilk, …
 
• Khách hàng Nhật của DTL:
Aureole Business Component & Devices; Aureole Information Technology; Aureole Fine Chemical Products; 
Flagship Vietnam; Fuji Xerox Vietnam; FINECS Vietnam; Mitsui O.S.K. Lines (Vietnam)…

Mr. Lê Khánh Lâm



SƠ ĐỒ ĐƯỜNG ĐI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC 16-11: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ C. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

 
                                 

  
    

FAX: (08) 3512 2150


