
Hội thảo
Cập nhật những thay đổi trong 
chính sách Thuế, Hải quan và 
Giá chuyển nhượng

Mục tiêu

Đối tượng tham dự
Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Chuyên viên về Xuất nhập khẩu/logistics, và nhân viên kế toán chủ chốt tại các công ty trong lĩnh vực sản xuất 
và thương mại, ...

Chương trình
08:00 - 08:30

08:30 - 09:30

09:30 - 10:30

10:30 - 10:45

10:45 - 11:15

11:15

Đón khách

Hải quan: Các quy định  mới về quản lý-giám sát-thủ tục hải quan, thuế xuất nhập khẩu, xuất xứ hàng hóa; và xu hướng thanh kiểm tra hải quan; 
Hỏi đáp

Giá chuyển nhượng: Các vấn đề chính trong xác định giá liên kết, nguyên tắc “bản chất quyết định hình thức”, yêu cầu mới chặt chẽ về tính tuân 
thủ và một số gợi ý trong việc giải quyết;
Hỏi đáp

Giải lao & Giao lưu

Các dự thảo luật mới về Thuế
Hỏi đáp

Kết thúc hội thảo

Cập nhật những điểm đáng lưu ý trong các quy định mới nhất về Thuế và Hải quan cho các doanh nghiệp. 

Trợ giúp các doanh nghiệp hiểu đúng và đầy đủ về các quy định liên quan đến Giá chuyển nhượng. 

Tiếng Việt

Miễn phí cho 02 người/công ty

Vui lòng đăng ký tại: https://www2.deloitte.com/vn/en/pages/tax/forms/tax-customs-transfer-pricing-seminar-registration-form.html

Các chuyên gia về Thuế 
của Deloitte Việt Nam 

Bà Hạnh là PTGĐ phụ trách mảng dịch vụ 
Giá chuyển nhượng và giao dịch với các bên liên kết 
của Deloitte Việt Nam. Bà có hơn 20 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực  tư vấn thuế, với kiến thức và 
kinh nghiệm phong phú trong việc cung cấp dịch 
vụ cho các tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài 
cũng như các tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam. 

Bà Đinh Mai Hạnh

Phó Tổng Giám đốc 

Tư vấn Thuế

Ông Phong có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
tư vấn thuế, trong đó có hơn 11 năm tại Tổng cục 
Thuế Việt Nam và 2 năm tu nghiệp thạc sỹ tại nước 
ngoài. Hiện tại, ông Phong là thành viên chủ chốt của 
mảng dịch vụ Giải quyết vướng mắc với cơ quan Thuế 
và hỗ trợ áp dụng các cơ chế ưu đãi và chính sách 
thuế tại Deloitte Việt Nam cũng như hỗ trợ chuyên 
sâu cho công tác thanh tra thuế và kiến nghị chính 
sách thuế.
 Ông Nguyễn Đình Phong

Trưởng phòng cấp cao

Tư vấn Thuế 

Ông Bùi Ngọc Tuấn

Phó Tổng Giám đốc 

Tư vấn Thuế

Ông Tuấn có gần 25 năm kinh nghiệm về tư vấn 
Thuế và Hải quan tại Việt Nam, trong đó có 2 năm 
làm việc tại Mỹ. Ông  có nhiều kinh nghiệm làm việc 
với cơ quan Thuế và các cơ quan Nhà nước ở Việt 
Nam như Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, 
Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Tổng cục Thuế, Tổng cục 
Hải quan,... Ông Tuấn đã tham gia đóng góp ý kiến 
cho nhiều dự thảo văn bản pháp quy về thuế và hải 
quan theo yêu cầu của Bộ Tài chính, cơ quan Hải 
quan và cơ quan Thuế.

Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các hãng thành 

viên – mỗi thành viên là một tổ chức độc lập về mặt pháp lý. Deloitte Touche Tohmatsu Limited (hay “Deloitte Toàn cầu”) không 

cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các dịch vụ Tư vấn, Giải pháp Tài chính, Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Thuế, Kiểm toán 

và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên kết nối toàn cầu tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung 

cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách Fortune Global 500®. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại 

www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang được thực hiện bởi khoảng 264.000 chuyên gia tư vấn của Deloitte 

nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

STT Thành phố Thời gian Địa điểm Liên hệ

Hà Nội: Khu công nghiệp 
Thăng Long 1 (TLIP1)

1
8:00 – 11:30 
Thứ 3, ngày 14/08/2018   

Phòng Hội Thảo, số 111, tầng 1, tòa nhà 
Techno, TLIP1, Đông Anh, Hà Nội

Mr. Đào Quang Tuấn
Email: tdaoquang@deloitte.com 
SĐT: +84 24 6288 3568, máy lẻ: 3172

Hưng Yên & Hà Nam: Khu công 
nghiệp Thăng Long 2 (TLIP 2)

2
8:00 – 11:30 
Thứ 5, ngày 16/08/2018   

Phòng Hội trường A2, Khách sạn Phú Mỹ, Xã 
Liêu Xá, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên. 
(Đối diện KCN Thăng Long II)

Mr. Đào Quang Tuấn
Email: tdaoquang@deloitte.com 
SĐT: +84 24 6288 3568, máy lẻ: 3172

Hải Phòng3
8:00 – 11:30 
Thứ 3, ngày 21/08/2018   

Phòng Hà Nội - Sài Gòn, tầng trệt, Khách sạn 
AVANI Hai Phong Harbour View, Số 12 Trần 
Phú, Hải Phòng 

Ms. Phạm Thị Thu Hương
Email: huongttpham@deloitte.com 
SĐT: +84 24 6288 3568, máy lẻ: 3106

Vĩnh Phúc4
8:00 – 11:30 
Thứ 3, ngày 28/08/2018   

Phòng Hội trường số 6, tầng 2, Trung tâm Hội 
nghị tỉnh Vĩnh Phúc, Số 9 - Đường Nguyễn Trãi 
– P. Đống Đa – TP. Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc 

Ms. Nguyễn Hợp Trang
Email: tranghnguyen@deloitte.com 
SĐT: +84 24 6288 3568, máy lẻ: 3116

Ms. Nguyễn Hợp Trang
Email: tranghnguyen@deloitte.com 
SĐT: +84 24 6288 3568, máy lẻ: 3116

Bắc Ninh5
8:00 – 11:30 
Thứ 4, ngày 19/09/2018   

Hội trường tầng 2 Khu B, Trung tâm Văn hóa 
Kinh Bắc, Đường Kinh Dương Vương, Phường 
Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh 


