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GIẤY MỜI 

 

 Kính gửi: Quý doanh nghiệp 

 

Nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kịp 
thời nắm bắt nhưng quy định mới về các chính sách ưu đãi thuế và vận dụng 
chính sách ưu đãi thuế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức khóa đào tạo chuyên đề: “Tập huấn các 
quy định mới về chính sách thuế trong hoạt động sản xuất kinh doanh ”. Cụ 
thể như sau: 

1. Thời gian khai giảng: 8h00 ngày 27/5/2018. 

2. Địa điểm: Phòng 301, cơ sở 2, trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn 
(trường Trung cấp Tài chính cũ); số 170, đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, 
TP Lạng Sơn. 

3. Giảng viên: ThS. Trần Đức Vinh - Giảng viên khoa thuế, trường Đại 
học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 

4. Thành phần tham gia khóa học: Lãnh đạo, Kế toán của doanh nghiệp 
và các tổ chức cá nhân có nhu cầu. 

5. Kinh phí: Được hỗ trợ kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước theo 
quy định tại thông tư 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC.   

Đây là một khóa học hết sức thiết thực, chương trình, bài giảng được 
giảng viên minh họa từ những ví dụ thực tế, dễ hiểu và dễ vận dụng trong quá 
trình thực hiện các quy định ưu đãi về thuế đối với doanh nghiệp, do vậy Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đề nghị Quý doanh nghiệp hưởng ứng và cử cán bộ tham gia 
khóa học để khóa học đạt được hiệu quả cao nhất. 

Các đơn vị đăng ký tham gia khóa học trước ngày 25/5/2018 (Theo mẫu) 
gửi về: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư; Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, 
phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn hoặc gửi EMAIL theo địa chỉ: 
TTXTDT.LS@gmail.com; Số điện thoại: 0253.816.815-DĐ: 0983.122.220 
(đồng chí  Tuấn);  

 Nơi nhận:               
-Như trên; 
-Lãnh đạo sở (b/c); 
-Lưu: VT, TTXTĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Đã ký 
 
 

Phùng Thị thanh Nga 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ TẬP HUẤN 

" PHỔ BIẾN CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ " 

 

STT Họ và tên Đơn vị SĐT 
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