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Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v mở lớp cập nhật kiến thức về Thẩm định giá năm 2018
Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận được Công văn số 2869/BTC-QLG ngày 14/3/2018
về cập nhật kiến thức thẩm định giá năm 2018 của Bộ Tài chính là điều kiện để xét cấp phép
hành nghề năm 2019. Hội Thẩm định giá Việt Nam xin gửi đến Học viên nội dung và kế
hoạch mở lớp học cập nhật kiến thức về Thẩm định giá năm 2018 và trân trọng kính mời các
học viên quan tâm đăng ký sớm tham gia lớp cập nhật kiến thức của Hội.
1. Nội dung: Nội dung cập nhật kiến thức năm 2018 theo yêu cầu của Bộ Tài chính gồm 04
chuyên đề sau :
 Chuyên đề 1: “ Trao đổi về những lỗi thường gặp khi áp dụng các Tiêu
chuẩn thẩm định giá Việt Nam “
Nội dung: Đưa ra những lỗi thường gặp trong quá trình thẩm định giá trong thời gian
vừa qua, từ đó trao đổi và đề xuất hướng giải quyết nhằm bảo đảm tuân thủ đúng Tiêu chuẩn
thẩm định giá Việt Nam
Thời lượng: 06 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)
 Chuyên đề 2 : “Giới thiệu về Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA),
Hội đồng Tiêu chuẩn thẩm định giá Quốc tế (IVSC) và một số nét chính của
Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế năm 2017 (IVSC 2017)”
Nội dung: Giới thiệu về Hiệp hội thẩm định viên về giá ASEAN (AVA), Hội đồng Tiêu
chuẩn thẩm định giá Quốc tế (IVSC) và một số nét chính của Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc
tế năm 2017, cung cấp cho thẩm định viên về giá Việt Nam các hiểu biết cơ bản về các hiệp
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hội thẩm định viên về giá trong khu vực và quốc tế, các quy định của hệ thống tiêu chuẩn
thẩm định giá quốc tế hiện nay, là cơ sở để các thẩm định viên về giá Việt Nam hội nhập với
khu vực và quốc tế.
Thời lượng: 02 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)
 Chuyên đề 3: “Đọc, lập, phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp”
Nội dung: Đọc và phân tích được các báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ thẩm định
giá; lâp các báo cáo đã điều chỉnh phù hợp với hoạt động thẩm định giá và lập các báo cáo dự
kiến tương lai.
Thời lượng : 04 giờ ( bao gồm cả thời gian thảo luận)
 Chuyên đề 4 : “Tiêu chuẩn thẩm định giá doanh nghiệp ”(Tiêu chuẩn thẩm
định giá Việt Nam số 12)
Nội dung: (i) Khái quát về các quy định liên quan đến thẩm định giá doanh nghiệp và
định giá doanh nghiệp(ii) Hướng dẫn và trao đổi các nội dung liên quan đến Tiêu chuẩn thẩm
định giá Việt Nam số 12; (iii) Xử lý tình huống về thẩm định giá doanh nghiệp
Thời lượng: 08 giờ (bao gồm cả thời gian thảo luận)
2. Địa điểm học:
Các lớp cập nhật kiến thức dự kiến sẽ được tổ chức tại:
- Tại Hà Nội: Hội trường tầng 3 , Số 73 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội
- Tại Đà Nẵng:
- Tại TP. Hồ Chí Minh: P405 B tòa nhà Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan Thường
trực phía Nam , Số 79 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3. TP.HCM
3. Học phí vẫn như các năm trước; cụ thể :
- Học viên ở Hà Nội 2.000.000đ
- Học viên ở Thành phố Hồ Chí Minh: 2.500.000đ
- Học viên ở Đà Nẵng 3.000.000 đ
4. Chế độ miễn giảm học phí được thực hiện cho một trong các trường hợp sau:
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- Đối với những cá nhân là Hội viên của Hội được giảm học phí 5% trên số học phí
phải nộp cho 1 khóa cập nhật kiến thức.
- Đối với những người trước đây đã có chứng chỉ học các lớp bồi dưỡng kiến thức
chuyên ngành TĐG của Hội hoặc đã dự lớp cập nhật kiến thức năm 2016, 2017 (chưa
phải là hội viên của Hội) được giảm học phí 5%.
- Giảm học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 5- 9 người: 5%
- Giảm học phí cho nhóm học viên đăng ký từ 10 người trở lên: 10%
- Thành viên Ban Chấp hành Hội Thẩm định giá VN được giảm 30% học phí( Nếu
Quý vị nào thấy không nhất thiết, muốn ủng hộ Hội, xin hoan nghênh)
5. Thời gian và địa điểm: Dưới đây là dự kiến kế hoạch mở lớp cập nhật kiến thức năm 2018
như sau :
STT

LỚP

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM HỌC

1

CN2018.01

Từ 14/4/2018 - 16/4/2018

Hà Nội

2

CN2018.02

Từ 21/4/2018 - 23/4/2018

TP. Hồ chí Minh
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CN2018.03

Đổi lịch từ ngày 11/5-13/5/2018

Hà Nội

Sang ngày 4/5/2018 – 6/5/2018
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CN2018.04

Từ 1/6/2018 – 3/6/2018

Đà Nẵng
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CN2018.05

Từ 22/6/2018 - 24/6/2018

TP. Hồ Chí Minh
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CN2018.06

Từ 20/7/2018 – 22/7/2018

TP. Hà Nội
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CN2018.07

Từ 8/9/2018 – 10/9/2018

TP. Hà Nội

8

CN2018.08

Từ 16/11/2018 – 18/11/2018

TP. Hà Nội

- Thời gian học: sáng từ 8h đến 12h, chiều từ 13h30 đến 17h30 (ngày Thứ 7, chủ nhật,
chiều thứ 6, sáng thứ 2, theo lịch học cụ thể )
6. Địa điểm liên hệ đăng ký và làm thủ tục:
Văn phòng Hội Thẩm định giá Việt Nam:
Phòng 101 Tòa nhà Dự án - Bộ Tài chính, số 4, ngõ Hàng Chuối I, Hai Bà Trưng,
Hà Nội.
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Điện thoại:

- Chị Tươi: 04.36410056 / 0987.079.468

- Chị Huệ: 04/36410056/ 0989.288.345 – A Tài: 0982.28.6768 - C.Thu:0985.710.462
Fax: 04.3641.0329 Email: hoithamdinhgiavn@vva.org.vn
- Tài khoản:
Tên tài khoản:Hội Thẩm định giá Việt Nam
Số TK: 1300 201 212 494
Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn – CN Thăng Long
Kính mong Quý Học viên đăng ký học và chuyển học phí sớm cho Hội để Hội bố trí lớp
học cho phù hợp.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của các đơn vị và cá nhân quan tâm đến lớp học của Hội.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên
- Đăng Website

(đã ký)

- Lưu VT

Ts. Nguyễn Ngọc Tuấn
Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính
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