
 PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

VIỆN TIN HỌC DOANH NGHIỆP 

ĐT: 024 3574 2187 – Fax: 024 3577 1453 

Tổng đài: 1900-63-61-03 

Website: www.vccisoft.com.vn  |  Email: contact@vccisoft.com.vn 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

“Chuỗi chương trình Hệ sinh thái số SME” 

Tên công ty:  _________________________________________________________________________________________________________________ 

Ðịa chỉ:  _______________________________________________________________________________________________________________________ 

Ðiện thoại:  ________________________________  Fax:  _____________________________  Mã số thuế:  ________________________________ 

Người liên hệ:  ____________________________  Mobile:  _________________________  Email:  ______________________________________ 

Lĩnh vực hoạt động:  Thương mại   Sản xuất  Xây dựng, xây lắp  Khác:  ________________________ 

Chế độ kế toán áp dụng:    Thông tư 133  Thông tư 200 

Hóa đơn điện tử:  Đã dùng  ( Tích hợp PMKT /  Độc lập)  Chưa dùng 

Chữ kí số đang sử dụng:  USB Token  HSM  Thời hạn sử dụng đến ngày:  _________________________ 

 Hình thức tham dự: Trực tuyến qua phần mềm Zoom 

 Chi phí tham dự: Miễn phí 

 Danh sách các chương trình:  

Mã chương 
trình 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
Thời 

lượng 
Giảng viên 

Thời gian dự 
kiến 

UD1_SMEs 

Phát hành hóa đơn điện tử trên phần mềm 
kế toán ACsoft E - VietSun BA đồng bộ ký 
số nhằm hạn chế những vướng mắc khi sử 
dụng các giải pháp riêng lẻ 

 
Chuyên gia 

ITB_VCCI 
Thứ 4, ngày 
26/5/2021 

UD2_SMEs Cập nhật chính sách Thuế mới năm 2021  Chuyên gia Thuế 
Thứ 5, ngày 
24/6/2021 

UD3_SMEs 
Hỗ trợ sử dụng cơ bản - giải đáp vướng 
mắc trên phần mềm ACsoft E - Tích hợp 
hóa đơn đơn điện tử và Chữ ký số 

 
Chuyên gia 

ITB_VCCI 
Tháng 7-2021 

UD4_SMEs 
Hỗ trợ sử dụng nâng cao - giải đáp vướng 
mắc trên phần mềm VietSun BA - Tích hợp 
hóa đơn đơn điện tử và Chữ ký số 

 
Chuyên gia 

ITB_VCCI 
Tháng 8-2021 

UD5_SMEs 
Góc nhìn ACsoft & VietSun (Giải đáp 
vướng mắc về Phần mềm kế toán) 

 Chuyên gia 
ITB_VCCI 

Hàng tháng 

UD6_SMEs 
Những lưu ý trước kỳ báo cáo Quý (định kỳ 
theo quý) & tổ chức định kỳ ngày 15 hàng 
tháng 

30 phút 
Chuyên gia 

ITB_VCCI 
Hàng tháng 

UD7_SMEs 
Đối thoại, giải đáp vướng mắc Quyết toán 
trên phần mềm kế toán 2021 

Cả ngày Chuyên gia Thuế Tháng 11-2021 

UD8_SMEs 
Đối thoại, giải đáp vướng mắc Quyết toán 
thuế 2021 

Cả ngày Chuyên gia Thuế Tháng 12-2021 

 

http://www.vccisoft.com.vn/


Danh sách học viên đăng ký: 

TT Họ & Tên Chức vụ Điện thoại 
Yêu cầu hỗ 

trợ cài Zoom 
Mã chương 

trình 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 Lưu ý: Quý Doanh nghiệp tham dự vui lòng gửi Phiếu đăng ký qua Fax, Email hoặc gửi bưu điện cho Ban tổ chức 

trước ngày tổ chức ít nhất 03 ngày. Ưu tiên những đơn vị gửi Phiếu đăng ký đến sớm nhất.  

 Đề Quý Doanh nghiệp tham dự cài đặt trước phần mềm Zoom trên máy tính hoặc liên hệ theo số 1900636103 

để được hỗ trợ cài đặt trước khi diễn ra chương trình. 

 Thời gian diễn ra chương trình và nội dung chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào mong muốn điều chỉnh 

của Doanh nghiệp. 

Trân trọng cảm ơn! 
………….…, ngày ……. tháng …… năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
 (Ký tên, đóng dấu, ghi đầy đủ họ và tên) 


