
 

 

Bản tin Thuế  
Tháng 7 năm 2017 
 
< Cập nhật những quy định mới về chính sách nhà nước liên quan đến doanh nghiệp> 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ ATC 
  



 

 

 

Trong số này: 

 
Văn bản mới  

  

Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng 1 

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 1 

Luật quản lý ngoại thương 2017 2 

Chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc 
thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 2 

Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở Giao 
dịch chứng khoán 3 

  

  

Văn bản hướng dẫn  

  

Phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công 4 

Nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN 4 

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 5 

Thuế GTGT đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh 5 

Chuyển kê khai thuế GTGT của các chi nhánh về trụ sở chính 5 

Khai, nộp thuế GTGT vãng lai 6 

Thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa tàu biển quốc tế 6 

Kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa 
đơn đã kê khai 6 

Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án 7 

Thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu 7 

Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán 7 

Tỷ giá tính thuế của Nhà thầu nước ngoài 8 

  

  



 

1 

 

VĂN BẢN MỚI 
 
 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng 

 
Ngày 06/06/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 
71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp 
dụng đối với công ty đại chúng. 
 
Theo đó, về cơ cấu Hội đồng quản trị (HĐQT) ngoài 
đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức 
và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và lĩnh vực 
hoạt động kinh doanh của công ty còn xét tới yếu tố 
về giới. 
 
Đồng thời, tư cách thành viên của HĐQT có sự thay 

đổi so với quy định hiện hành như sau: 
 

- Từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng 
giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng (hiện tại vẫn cho phép nếu được phê chuẩn 
hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên); 

 
- Từ ngày 01/8/2019, thành viên HĐQT của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là 

thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác. 
 
Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/08/2017 
 
 
 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 
Ngày 12/06/2017, Quốc hội thông qua Luật hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017. Theo đó: 
 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa được chuyển đổi từ hộ kinh 
doanh nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định 
tại Khoản 1 Điều 16 của Luật này sẽ được hỗ trợ như 
sau: 
 

- Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ 
tục thành lập doanh nghiệp; 
 

- Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp lần đầu và các 
khoản phí, lệ phí đăng ký đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện; 
 

- Được miễn lệ phí môn bài, tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và 
chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu; 
 

- Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế 
thu nhập doanh nghiệp. 
 

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai. 
 
Luật có hiệu lực kể từ 01/01/2018 
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 Luật quản lý ngoại thương 2017 

 
Luật Quản lý ngoại thương 2017 quy định 
việc quản lý theo giấy phép, theo điều 
kiện xuất khẩu, nhập khẩu như sau: 
 

- Chỉ áp dụng biện pháp quản lý theo 
điều kiện trong các trường hợp cần 
thiết vì lý do trật tự, an toàn xã hội, 
đạo đức xã hội, sức khỏe cộng 
đồng, thuần phong mỹ tục, bảo vệ 
môi trường. 

 
- Việc áp dụng biện pháp quản lý theo giấy phép, theo điều kiện phải bảo đảm công khai, 

minh bạch; tiết kiệm thời gian, chi phí của cơ quan quản lý nhà nước và của thương nhân. 
 

- Trên cơ sở tuân thủ điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
 

- Chính phủ quy định: 
 

 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện; 
 

 Phương thức, phạm vi quản lý của các Bộ, cơ quan ngang Bộ đối với hàng hóa thuộc 
Danh mục; 

 
 Trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu. 

 
- Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm công bố công khai Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu theo giấy phép, theo điều kiện và công bố điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu đối 
với hàng hóa thuộc Danh mục. 

 
Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 
 
 
 Chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân 

tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn 

 
Ngày 13/06/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông 
tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn một số chính 
sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng 
lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực 
miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. 
 
Thông tư hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính 
về chi trả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp, đào tạo nghề ngắn hạn, tiền 
thuê đất cho các tổ chức, đơn vị sử dụng lao 
động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp 

trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định tại 
Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2012 và Quyết định số 64/2015/QĐ-TTg 
ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Các chính sách hỗ trợ được quy định trong Thông tư gồm: 
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1. Chính sách hỗ trợ về bảo hiểm 

 
Theo đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ nộp thay bảo hiểm tối đa 05 năm/1 người lao động cho 
các đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số có: 
 

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; 
 

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn; 
 

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 
03 tháng đến dưới 12 tháng. 

 
2. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn 

 
Người lao động là người dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề ngắn hạn như 
sau: 
 

- Người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo: mức tối đa 04 triệu đồng/người/khóa 
học. 

 
- Người dân tộc thiểu số: mức tối đa 03 triệu đồng/người/khóa học. 

 
3. Miễn, giảm tiền thuê đất 

 
Chỉ xem xét miễn, giảm tiền thuê đất đối với diện tích đất sử dụng cho mục đích sản xuất nông, 
lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 
 
Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 30% đến dưới 50% lao động là người dân tộc thiểu số 
so với tổng số lao động có mặt làm việc thường xuyên tại đơn vị được giảm 50% tiền thuê đất 
trong năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật 
về đất đai. 
 
Đơn vị sử dụng lao động có sử dụng từ 50% lao động là người dân tộc thiểu số trở lên so với 
tổng số lao động có mặt thường xuyên làm việc tại đơn vị được miễn 100% tiền thuê đất trong 
năm đối với diện tích đất của đơn vị thuộc diện phải thuê đất theo quy định của pháp luật về 
đất đai. 
 
Nội dung hướng dẫn chi tiết xem tại Thông tư. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 28/07/2017 và thay thế Thông tư số 52/2013/TT-BTC ngày 
03/05/2013 
 
 
 Thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên Sở 

Giao dịch chứng khoán 

 
Ngày 11/07/2017, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục 
hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên 
Sở Giao dịch chứng khoán. 
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Theo đó, sửa đổi, bổ sung 08 TTHC thực hiện tại các 
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Hà Nội (HOSE và 
HNX), Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như: 
 

- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu lần đầu; 
 

- Thủ tục đăng ký niêm yết trái phiếu; 
 

- Thủ tục đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty 
hình thành sau hợp nhất trong trường hợp: 

 

 Công ty đang niêm yết trên HOSE hợp nhất với 
công ty chưa niêm yết trên HOSE đăng ký 
niêm yết trên HOSE; hoặc  

 

 Công ty đang niêm yết trên HNX hoặc HOSE hợp nhất với công ty chưa niêm yết thì 
công ty hợp nhất được đăng ký niêm yết  trên HNX đăng ký niêm yết trên HNX. 

 
Nội dung chi tiết xem tại Thông tư. 
 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/07/2017 
 
 

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 
 
 
 Phế liệu, phế phẩm của hợp đồng gia công 

 
Phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu, vật tư dư thừa đã nhập khẩu để gia công không quá 3% 
tổng lượng của từng nguyên liệu, vật tư thực nhập khẩu theo hợp đồng gia công được miễn 
thuế nhập khẩu khi tiêu thụ nội địa, nhưng phải kê khai nộp các loại thuế khác (nếu có) cho cơ 
quan hải quan. 
 
Công văn số 2767/TXNK-CST ngày 26/07/2017 của Tổng cục Hải quan 
 
 
 Nộp bản chụp chứng từ khấu trừ thuế khi làm thủ tục hoàn thuế TNCN 

 
Khi cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 
thực hiện hoàn thuế TNCN thì không phải nộp hồ 
sơ hoàn thuế mà sử dụng ngay hồ sơ quyết toán 
thuế quy định tại khoản 4, Điều 9 của Thông tư số 
92/2015/TT-BTC và chỉ tích vào chỉ tiêu 47- “Số 
thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” trên tờ khai mẫu 
02/QTT-TNCN trong hồ sơ quyết toán thuế. 
 
Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm: tờ khai mẫu 
02/QTT-TNCN bản chụp chứng từ và các tài liệu 
liên quan đến yêu cầu hoàn thuế. 

 
Công văn số 3214/TCT-TNCN ngày 20/07/2017 của Tổng cục Thuế 
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 Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản 

 
Giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa chú và cháu là giao dịch chuyển nhượng bất 
động sản thông thường giữa hai cá nhân không thuộc khoản thu nhập được miễn thuế thu 
nhập cá nhân và lệ phí trước bạ. 
 
Công văn số 3215/TCT-TNCN ngày 20/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế GTGT đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh 

 
Trường hợp Công ty ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với 
các đối tác để cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng 
không thành lập pháp nhân, các bên tham gia hợp đồng 
hợp tác kinh doanh cử ra một bên làm đại diện có trách 
nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và đã 
kê khai toàn bộ nghĩa vụ thuế GTGT của hoạt động hợp 
tác thì khi phân chia doanh thu và chi phí không bao gồm 
thuế GTGT, các bên không phải lập hóa đơn mà lập 
chứng từ thu, chi và không phải kê khai trên tờ khai thuế 
GTGT. 
 

Công văn số 3235/TCT-CS ngày 20/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Chuyển kê khai thuế GTGT của các chi nhánh về trụ sở chính 

 
Trường hợp chi nhánh trực thuộc 
không trực tiếp bán hàng, không phát 
sinh doanh thu, không thực hiện hạch 
toán kế toán thì người nộp thuế thực 
hiện khai thuế tập trung tại trụ sở 
chính và nộp thuế theo tỷ lệ 2% (đối 
với hàng hóa chịu thuế suất thuế 
GTGT 10%) hoặc theo tỷ lệ 1% (đối 
với hàng hóa chịu thuế suất thuế 
GTGT 5%) trên doanh thu theo giá 
chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản 
xuất ra cho các địa phương nơi có cơ 
sở sản xuất trực thuộc. 
 
Trường hợp Công ty khi có sự thay đổi thông tin về đăng ký kê khai thuế thì Công ty phải thực 
hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo các quy định hiện hành. 
 
Sau khi hoàn thành các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế, Công ty điều chỉnh tăng số 
thuế GTGT còn được khấu trừ của các chi nhánh khác tỉnh tại kỳ kê khai gần nhất trên Tờ khai 
chính thức của Công ty. 
 
Công văn số 3194/TCT-KK ngày 19/07/2017 của Tổng cục Thuế 
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 Khai, nộp thuế GTGT vãng lai 

 
Trường hợp Công ty X có trụ sở chính tại tỉnh A ký 
hợp đồng cung cấp hàng hóa cho doanh nghiệp có 
trụ sở tại tỉnh B. Theo hợp đồng, hàng hóa được 
Công ty X chuyển trực tiếp từ kho của Công ty tại 
tỉnh A vào công trình của bên mua tại tỉnh B thì 
hoạt động bán hàng này không được gọi là bán 
hàng vãng lai ngoại tỉnh. Công ty X thực hiện kê 
khai thuế GTGT tại tỉnh A, không phải thực hiện kê 
khai bán hàng vãng lai đối với doanh thu từ hợp 
đồng bán hàng nêu trên tại tỉnh B. 
 

Công văn số 3193/TCT-KK ngày 19/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế GTGT đối với dịch vụ sửa chữa tàu biển quốc tế 

 
Trường hợp Công ty thực hiện cung cấp dịch 
vụ kiểm tra, khảo sát, lắp đặt, bảo dưỡng, 
sửa chữa các phương tiện, thiết bị liên lạc vô 
tuyến hàng hải và các thiết bị hỗ trợ hàng hải 
cho tàu biển quốc tế; cung cấp và thay thế 
các linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa, bảo 
dưỡng các phương tiện, thiết bị của tàu biển 
cho các hãng tàu biển quốc tế thì để được áp 
dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% đối với 
dịch vụ xuất khẩu, Công ty phải đáp ứng các 
điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 9 Thông 
tư số 219/2013/TT-BTC gồm: 
 

- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi 
thuế quan; 

 
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo 

quy định của pháp luật; 
 

- Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước 
ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ 
thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi 
sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu. 

 
Công văn số 3164/TCT-CS ngày 17/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Kê khai thuế GTGT trường hợp xuất hóa đơn điều chỉnh thuế suất cho các hóa 

đơn đã kê khai 

 
Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn và giao hàng hóa cho bên mua. Bên bán và bên mua đã 
thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó phát hiện sai sót thì bên bán và bên mua 
phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót và lập hóa đơn điều chỉnh sai 
sót. 
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Căn cứ hóa đơn xuất điều chỉnh bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh vào kỳ tính thuế phát 
sinh hóa đơn điều chỉnh. 
 
Công văn số 3127/TCT-KK ngày 14/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng dự án 

 
Trường hợp Công ty chuyển nhượng một phần Dự án đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào 
hoạt động, đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và sản xuất kinh 
doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT, bên nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện và không 
thay đổi mục tiêu đầu tư của dự án thì khi chuyển nhượng Công ty không phải kê khai, tính nộp 
thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng này. 
 
Công văn số 3004/TCT-CS ngày 07/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế GTGT đối với tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu 

 
Từ ngày 01/07/2016, trường hợp doanh nghiệp 
xuất khẩu vật liệu xây dựng là sản phẩm được 
sản xuất từ tài nguyên, khoáng sản có nguồn 
gốc trong nước thì phải tính tỷ lệ tổng trị giá tài 
nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng 
trên giá thành sản xuất sản phẩm: 
 

- Nếu sản phẩm xuất khẩu có tổng trị giá 
tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng 
lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản 
phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu 
thuế GTGT, doanh nghiệp không được kê khai, 

khấu trừ và hoàn thuế GTGT. 
 

- Nếu sản phẩm xuất khẩu có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng 
lượng dưới 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT, doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT theo quy định. 

 
Công văn số 2972/TCT-CS ngày 06/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 Thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán 

 
Trường hợp cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng 
chứng khoán và chuyển nhượng vốn nhưng giá chuyển 
nhượng bằng với giá trị cổ phần thời điểm góp hoặc 
thấp hơn thời điểm góp vốn và cơ quan Thuế chứng 
minh được giá chuyển nhượng không phù hợp với giá thị 
trường thì cơ quan Thuế căn cứ quy định của Luật Quản 
lý Thuế và Luật thuế Thu nhập cá nhân và các văn bản 
hướng dẫn có thể ấn định giá chuyển nhượng phù hợp 
với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng. 
 
Công văn số 2949/TCT-TNCN ngày 05/07/2017 của Tổng cục Thuế 
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 Tỷ giá tính thuế của Nhà thầu nước ngoài 

 
1. Về xác định tỷ giá tính thuế 
GTGT, thuế TNDN của Nhà thầu 
nước ngoài (NTNN): 
 

a) Giai đoạn trước ngày 01/01/2015 
(ngày có hiệu lực của Thông tư số 
200/2014/TT-BTC): 
 
Trường hợp trước ngày 01/01/2015, 
NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại 
tệ thì phải quy đổi ra đồng Việt Nam 
theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân 
hàng nhà nước công bố tại thời điểm 
phát sinh giao dịch thanh toán để xác 

định doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN. 
 

b) Giai đoạn từ ngày 01/01/2015 cho đến nay: 
 

 Trường hợp NTNN có tài khoản mở tại Ngân hàng thương mại (NHTM) tại Việt Nam: 
 
Trường hợp từ ngày 01/01/2015, NTNN nhận được doanh thu bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra 
đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của NHTM nơi NTNN mở tài khoản tại thời điểm phát sinh 
giao dịch thanh toán. 
 

 Trường hợp NTNN không có tài khoản mở tại NHTM tại Việt Nam: 
 
Đối với giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 04/01/2016 (ngày Quyết định số 
2730/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành): Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo 
tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước công 
bố tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán. 
 
Đối với giai đoạn từ ngày 04/01/2016 cho đến nay: Quy đổi doanh thu bằng ngoại tệ ra đồng 
Việt Nam theo theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đồng đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà 
nước công bố theo Quyết định số 2730/QĐ-NHNN nêu trên tại thời điểm phát sinh giao dịch 
thanh toán. 
 
2. Về lập hóa đơn GTGT: 
 
NTNN phải lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm 
lập hóa đơn, không phải tỷ giá quy định tại hợp đồng. 
 
Công văn số 2935/TCT-CS ngày 03/07/2017 của Tổng cục Thuế 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Liên hệ 

 

 
 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin mời liên hệ: 
 
 

Phụ trách Bản tin:  
 

  

Ông Lê Thành Công 
Tổng Giám đốc 
Phụ trách chung 
 
Tel: + 84 4 3 2000 162 
Mobile:  0913 535 125 
Email: lecong@atcf.vn 

 

Ông Phan Thanh Quân 
Phó Tổng Giám đốc 
Kiểm duyệt nội dung 
 
Tel: + 84 4 3 2000 162 
Mobile: 0983 61 21 81 
Email: quanpt@atcf.vn 
 

Ông Tạ Quốc Huy 
Trưởng phòng kiểm toán 
Phụ trách biên tập 
 
Tel: + 84 4 3 2000 162 
Mobile: 0989 204 959 
Email: quochuy@atcf.vn 

 
 
 
Trụ sở chính: 
 
Tòa nhà ATC, Lô D12, Khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 
Tel: + 84 4 3 2000 162 
Fax: + 84 4 3 2000 163 
Website: atcf.vn 
 
 
Chi nhánh: Thành phố HCM, Hà Thành  
 
VPĐD        : Điện Biên, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hải Dương, Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Dương, Thanh Hóa 
 
(Thông tin liên hệ trực tiếp với các văn phòng tại website: atcf.vn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin khái quát, đây là một trong những hoạt động hỗ trợ khách hàng thường xuyên của 
ATC. Tuy nhiên, trước khi đưa ra một quyết định hoặc thực hiện một hành động có thể ảnh hưởng đến vấn đề tài chính và hoạt 
động kinh doanh, người sử dụng tài liệu cần tham vấn chuyên gia của chúng tôi hoặc các chuyên gia (công ty) tư vấn có chuyên 
môn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại do kết quả của việc người đọc dựa vào tài liệu này. 

 
© 2017 ATC Auditing and Valuation Firm Company Limited 

 

mailto:lecong@atcf.vn
mailto:quanpt@atcf.vn
mailto:quochuy@atcf.vn
http://www.atcf.vn/
http://www.atcf.vn/

