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A. VĂN BẢN MỚI 

1. Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công thương quy định về danh mục 

phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, kinh doanh chuyển khẩu (6 trang) 

Ngày ban hành: 15/11/2019 

Ngày hiệu lực: 01/01/2020 

Thông tư công bố Danh mục phế liệu bị tạm ngừng kinh doanh TN-TX trong khoảng thời gian 5 năm tới 

(từ 01/01/2020 - 31/12/2024). 

So với Danh mục hiện hành, Danh mục phế liệu bị tạm ngừng kinh doanh lần này có bổ sung thêm một số 

loại đã qua sử dụng sau đây: 

- Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không 

ở dạng cuộn (nhóm 39.19) 

- Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, 

chưa được bổ trợ hoặc được kết hợp tương tự với các vật liệu khác (nhóm 39.20) 

- Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, từ các polyme từ etylen (HS 3923.21) và từ plastic 

khác (HS 3923.29) 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2024. Thay thế Thông tư số 

41/2018/TT-BCT  ngày 06/11/2018. 

2. Thông tư 66/2019/TT-BTC ngày 20/09/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi Thông tư 

110/2015/TT-BTC về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 

Ngày ban hành: 20/09/2019 

Ngày hiệu lực: 05/11/2019 

Theo Thông tư mới, thời điểm xác nhận hồ sơ nộp thuế điện tử được quy định như sau: 

- Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện 

tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc 

qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; 

- Đối với hồ sơ khai thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của 

cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ 

chức cung cấp dịch vụ T-VAN; 

https://luatvietnam.vn/thue/thong-tu-66-2019-tt-btc-sua-doi-thong-tu-110-2015-ve-giao-dich-dien-tu-trong-linh-vuc-thue-177581-d1.html
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- Đối với chứng từ nộp thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện 

tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc 

qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN; 

- Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử: là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử 

của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua 

tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. 

3. Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch 

vụ. 

Ngày ban hành: 30/09/2019 

Ngày hiệu lực: 14/11/2019 

07 trường hợp HĐĐT không cần có đầy đủ các nội dung 

- HĐĐT bán hàng tại siêu thị, trung tâm thương mại mà người mua là cá nhân không kinh doanh; 

- HĐĐT bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh; 

- HĐĐT là tem, vé, thẻ; 

- Chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử 

được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là cá nhân không kinh doanh được xác định là 

HĐĐT; 

- Hóa đơn của hoạt động xây dựng, lắp đặt; hoạt động xây nhà để bán có thu tiền theo tiến độ theo 

hợp đồng; 

- Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử; 

- Hóa đơn sử dụng cho thanh toán Interline giữa các hãng hàng không được lập theo quy định của 

Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế. 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 

119/2018/NĐ-CP của Chính phủ bao gồm: nội dung hóa đơn điện tử, thời điểm lập hóa đơn điện tử, định 

dạng hóa đơn điện tử, áp dụng hóa đơn điện tử, cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử, quản lý sử dụng hóa 

đơn điện tử, xây dựng quản lý cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử. 
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4. Nghị định  90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019  của Chính Phủ quy định về mức lương tối thiểu 

vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 

Ngày ban hành: 15/11/2019 

Ngày hiệu lực: 01/01/2020 

Chính thức có lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2020 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định         

mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. 

Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020 tăng từ 150.000 - 240.000 đồng/tháng tùy 

theo từng vùng, cụ thể như sau: 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I: 4.420.000 đồng/tháng (tăng 

240.000 đồng so với quy định hiện hành tại Nghị định 157); 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng II: 3.920.000 đồng/tháng 

(tăng 210.000 đồng/tháng); 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng III: 3.430.000 đồng/tháng 

(tăng 180.000 đồng/tháng); 

- Đối với NLĐ làm việc ở doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng IV: 3.070.000 đồng/tháng 

(tăng 150.000 đồng/tháng). 

Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định theo đơn vị hành chính cấp quận, huyện, thị xã 

và thành phố trực thuộc tỉnh; 

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 
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B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN 

1. Công văn số 611/QHLĐTL-CSLĐ ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc thanh toán ngày phép năm, nghỉ ốm 

Đối với những người làm việc không đủ 12 tháng/năm, vẫn được hưởng phép năm, tuy nhiên số ngày 

phép năm chỉ được tính tương ứng với thời gian làm việc thực tế, trung bình sẽ là 1 ngày phép/tháng 

(Điều 7 Nghị định 45/2013/NĐ-CP). 

Cách tính ngày phép cụ thể như sau: lấy số ngày phép chuẩn (12 ngày + số ngày tăng theo thâm niên nếu 

có) chia cho 12 tháng, sau đó nhân với số tháng làm việc thực tế. Nếu kết quả phép tính là một số lẻ thập 

phân và giá trị phần thập phân nếu lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì được tính tròn lên 1 (ngày). 

Theo Điều 111, 112 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13, số ngày nghỉ hằng năm có sự khác nhau giữa 

điều kiện làm việc bình thường và thâm niên làm việc. Cụ thể: 

- 12 ngày, nếu làm việc trong điều kiện bình thường 

- 14 ngày, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

- 16 ngày, nếu làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

- Ngoài ra, cứ 5 năm làm việc được tính thêm 1 ngày 

2. Công văn số 2618/BHXH-QLT ngày 13/11/2019 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc cấp 

thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 

Công văn nhắc nhở các doanh nghiệp tại TP. HCM khẩn trương đóng đủ tiền BHXH, BHYT của năm 

2019 trước ngày 31/12/2019 để kịp thời gia hạn thẻ BHYT cho người lao động kể từ ngày 01/01/2020. 

Trường hợp chậm đóng tiền BHXH, BHYT năm 2019 dẫn đến không kịp gia hạn thẻ BHYT từ 

01/01/2020 cho người lao động, doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả viện phí BHYT. 

3. Công văn số 4554/LĐTBXH-PC ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

về việc ký kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc 

Công văn số 4554/LĐTBXH-PC ngày 25/10/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ký 

kết hợp đồng lao động và ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc. 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, doanh nghiệp chỉ được phép ký 

2 lần hợp đồng lao động (HĐLĐ) có xác định thời hạn. Sau đó, nếu tái ký, sẽ là HĐLĐ không xác định 

thời hạn. 

Tuy nhiên, nếu người lao động đã ký 2 lần HĐLĐ có thời hạn và nghỉ việc, một thời gian sau được tái 

tuyển dụng thì doanh nghiệp được phép lựa chọn ký HĐLĐ theo loại có hoặc không xác định thời hạn, 

tương tự như ký với một người lao động hoàn toàn mới. 
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Về số ngày nghỉ tăng thêm đối với người có thâm niên làm việc trên 5 năm, Bộ Lao động TB&XH cho 

rằng quy định tại Điều 112 BLLĐ số 10/2012/QH13 không đề cập đến việc 5 năm làm việc phải là liên 

tục, do đó, con số 5 năm để tính tăng thêm 1 ngày phép sẽ dựa trên tổng thời gian thời làm việc tại cùng 

một doanh nghiệp. Điều này được hiểu rằng, những người có thời gian làm việc ngắt quãng tại một doanh 

nghiệp vẫn được tính hưởng chế độ tăng thêm ngày phép nếu tổng thời gian làm việc đạt 5 năm hay 10 

năm, 15 năm... 

4. Công văn số 4732/TCT-TVQT ngày 19/11/2019 của Tổng cục Thuế về việc công khai Thông 

báo phát hành hóa đơn của người nộp thuế trên trang thông tin điện tử ngành Thuế 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC (sửa đổi tại Thông tư 37/2017/TT-BTC), 

doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt 

đầu sử dụng. 

Cũng trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo phát hành hóa đơn (kèm hóa đơn mẫu) của 

doanh nghiệp, cơ quan thuế có trách nhiệm đăng tải thông báo phát hành hóa đơn đó lên trang website của 

Tổng cục Thuế. 

Tuy nhiên, lưu ý, thời hạn 2 ngày đăng tải thông báo phát hành hóa đơn nêu trên chỉ tính khi cơ quan thuế 

nhận được thông báo phát hành đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC 

(sửa đổi tại Thông tư 37/2017/TT-BTC). 

Truy cập http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/ để tra cứu thông tin về hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn. 

5. Công văn số 7768/BKHĐT-ĐKKD ngày 22/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký 

doanh nghiệp: Công ty mẹ bị sáp nhập, toàn bộ Chi nhánh, VPĐD cũng buộc phải ngừng 

hoạt động 

Liên quan đến hồ sơ, trình tự, thủ tục sáp nhập doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng đã được 

quy định rõ tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13. 

Theo khoản 1, khoản 3 Điều 61 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày cấp 

Giấy chứng nhận mới cho Công ty nhận sáp nhập, Phòng ĐKKD sẽ chấm dứt sự tồn tại của Công ty bị 

sáp nhập trên Cổng đăng ký doanh nghiệp.  

Ngoài ra, toàn bộ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty bị sáp nhập cũng sẽ bị 

buộc chấm dứt tồn tại trước thời điểm chấm dứt tồn tại của Công ty mẹ (khoản 3 Điều 7 Thông tư 

20/2015/TT-BKHĐT).  

Về hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện theo quy định 

tại khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư và khoản 3 Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. 

https://luatvietnam.net/vbpl/101835/dang-ky-kinh-doanh/cong-ty-me-bi-sap-nhap-toan-bo-chi-nhanh-vpdd-cung-buoc-phai-ngung-hoat-dong.html
https://luatvietnam.net/vbpl/101835/dang-ky-kinh-doanh/cong-ty-me-bi-sap-nhap-toan-bo-chi-nhanh-vpdd-cung-buoc-phai-ngung-hoat-dong.html
https://luatvietnam.net/vbpl/101835/dang-ky-kinh-doanh/cong-ty-me-bi-sap-nhap-toan-bo-chi-nhanh-vpdd-cung-buoc-phai-ngung-hoat-dong.html
https://luatvietnam.net/vbpl/64285/quan-ly-doanh-nghiep/luat-doanh-nghiep-2015-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/71249/dang-ky-kinh-doanh/quy-dinh-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep-tu-1-11-2015-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/73309/dang-ky-kinh-doanh/huong-dan-moi-ve-dang-ky-doanh-nghiep-tu-2016-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/72652/dau-tu-nuoc-ngoai/quy-dinh-moi-ve-dieu-kien-va-uu-dai-dau-tu-.html
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6. Công văn 81596/CT-TTHT ngày 29/10/2019 về xử lý đối với hóa đơn đã lập, đã kê khai do 

Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành 

Trường hợp Công ty đã lập hóa đơn điện tử và gửi cho khách hàng, Công ty đã giao hàng hóa, cung ứng 

dịch vụ. Người bán và người mua đã kê khai hóa đơn trên vào tờ khai thuế GTGT tháng 07/2019, sau đó 

phát hiện có sai sót về tên hàng hóa, dịch vụ thì không thuộc trường hợp hủy hóa đơn điện tử và lập hóa 

đơn thay thế quy định tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư số 32/2011/TT-BTC4. 

Công ty thực hiện lập văn bản thỏa thuận có chữ ký điện tử của cả hai bên ghi rõ sai sót, đồng thời lập hóa 

đơn điện tử điều chỉnh sai sót theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 32/2011/TT-BTC. 

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào 

thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền 

công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có 

thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được 

khai bổ sung, điều chỉnh theo quy định tại Khoản 5, Điều 10, Thông tư số 156/2013/TT-BTC. 

7. Công văn số 88332/CT-TTHT ngày 25/11/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế 

TNDN đối với trường hợp tách doanh nghiệp 

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư 96/2015/TT-BTC, trường hợp Công ty đăng ký chuyển đổi loại hình 

hoặc tách Công ty thì phải khai quyết toán thuế TNDN đến thời điểm có quyết định chuyển đổi loại hình 

hoặc quyết định chia tách (trừ trường hợp được miễn quyết toán theo điểm 8.2 Điều 16 Thông tư 

151/2014/TT-BTC). 

Những trường hợp được miễn quyết toán thuế khi giải thể, chấm dứt hoạt động theo điểm 8.2 Điều 16 

Thông tư 151/2014/TT-BTC bao gồm: 

- Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu; 

- Doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu, chưa sử dụng hóa đơn kể từ khi đăng ký thành lập đến 

thời điểm giải thể, chấm dứt hoạt động; 

- Doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế theo kê khai và đáp ứng các điều kiện sau: doanh thu không 

quá 1 tỷ đồng/năm; kể từ năm chưa được quyết toán hoặc thanh tra đến thời điểm giải thể, chấm 

dứt hoạt động không bị xử phạt trốn thuế và số thuế TNDN đã nộp trong khoảng thời gian này cao 

hơn số thuế phải nộp nếu tính theo tỷ lệ trên doanh thu. 
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C. ĐIỀU CẦN BIẾT THÊM 

1. Chính thức tăng mạnh trợ cấp một lần khi sinh con từ 01/07/2020 

Ngày 12/11/2019, Quốc hội chính thức nâng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên thành 

1.600.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/2020 (mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua). 

Như vậy, các khoản lương, phụ cấp, trợ cấp… tính theo lương cơ sở sẽ đồng loạt tăng cho phù hợp. Trong 

đó, đáng chú ý là tăng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

Cụ thể, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp 

một lần cho mỗi con bằng 3.200.000 đồng (hiện hành là 2.980.000 đồng). 

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng bằng 

3.200.000 đồng (hiện hành là 2.980.000 đồng) cho mỗi con. 

Đồng thời, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 480.000 đồng 

(hiện hành là 447.000 đồng). 

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Điều 38, 41 Luật bảo hiểm xã hội 2014. 

2. Lao động nước ngoài chịu thuế TNCN 20% cho đến khi cư trú đủ 183 ngày 

Công văn số 84141/CT-TTHT ngày 07/11/2019 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc tính thuế TNCN cho 

người nước ngoài.  

Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC
 
, năm đầu tiên nếu người nước ngoài có mặt tại 

Việt Nam dưới 183 ngày, đồng thời không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thì được xác định là cá 

nhân không cư trú.  

Theo đó, người nước ngoài phải kê khai nộp thuế TNCN với thuế suất 20%, không phân biệt nơi trả thu 

nhập, tuy nhiên sẽ được miễn quyết toán thuế.  

Từ năm thứ  2, nếu người nước ngoài còn tiếp tục làm việc tại Việt Nam và cư trú đủ 183 ngày hoặc có 

nơi ở thường xuyên tại Việt Nam thì được xác định lại là cá nhân cư trú, thu nhập trong năm thứ 2 được 

tính thuế theo biểu lũy tiến nhưng sẽ phải khai quyết toán. 

3. Người nước ngoài giữ chức danh quản lý có bắt buộc đóng BHYT tại Việt Nam?  

Công văn số 3650/BHXH-BT ngày 30/09/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đóng BHYT cho 

người lao động nước ngoài. 

Liên quan đến việc có miễn đóng BHYT cho người nước ngoài di chuyển nội bộ sang Việt Nam làm giám 

đốc, nhà quản lý, BHXH Việt Nam cho biết đang chờ xin ý kiến của Bộ Y tế và sẽ hướng dẫn sau.  

Theo quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT 2008 (sửa đổi tại khoản 6 Điều 1 Luật BHYT 

46/2014/QH13), người nước ngoài nếu là nhà quản lý doanh nghiệp và có hưởng lương tại Việt Nam thì 

https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/chu-de/361/luong-co-so-2020
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-xa-hoi-2014-259700.aspx
https://luatvietnam.net/vbpl/102155/lao-dong-nuoc-ngoai/lao-dong-nuoc-ngoai-chiu-thue-tncn-20-cho-den-khi-cu-tru-du-183-ngay.html
https://luatvietnam.net/vbpl/102155/lao-dong-nuoc-ngoai/lao-dong-nuoc-ngoai-chiu-thue-tncn-20-cho-den-khi-cu-tru-du-183-ngay.html
https://luatvietnam.net/vbpl/54200/thue-thu-nhap-ca-nhan/huong-dan-moi-ve-thue-tncn-2013-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/101676/lao-dong-nuoc-ngoai/nguoi-nuoc-ngoai-giu-chuc-danh-quan-ly-co-bat-buoc-dong-bhyt-tai-viet-nam-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/101676/lao-dong-nuoc-ngoai/nguoi-nuoc-ngoai-giu-chuc-danh-quan-ly-co-bat-buoc-dong-bhyt-tai-viet-nam-.html
https://luatvietnam.net/page/home/tariffs/?q=2008
https://luatvietnam.net/vbpl/60773/bao-hiem-y-te/luat-bao-hiem-y-te-2014-.html
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phải đóng BHYT.  

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 2 Nghị định 143/2018/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 

01/12/2018), người nước ngoài di chuyển nội bộ sang Việt Nam, kể cả làm giám đốc, nhà quản lý đều 

được miễn đóng BHXH. Quy định này đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp cho rằng người nước ngoài di 

chuyển nội bộ sang Việt Nam làm nhà quản lý cũng sẽ được miễn đóng BHYT. 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/94475/lao-dong-nuoc-ngoai/quy-dinh-viec-tham-gia-bhxh-cua-lao-dong-nuoc-ngoai-.html
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CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN là tổ chức kiểm toán, tư vấn tài chính chuyên 

nghiệp, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao bao gồm: Kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn 

đầu tư, tư vấn M&A, tư vấn thuế và đào tạo. 

 

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN được thành lập và điều hành bởi đội ngũ sáng lập 

viên và các chuyên gia tâm huyết, am tường về kiểm toán, kế toán, tài chính và quản trị, có nhiều 

năm nắm giữ vị trí quản lý trong các công ty hàng đầu trong và ngoài nước. Điều này giúp Đại 

Tín có được một đội ngũ nhân lực cao cấp và có thể cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phù 

hợp với Việt Nam song đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. 

 

 

Liên hệ 
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐẠI TÍN 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN, KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, TƯ VẤN THUẾ. 

   Văn Phòng : Lầu 5 – Tòa nhà GT, 403 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình,            

   Tp. HCM. 

Trụ sở: 750/1/15 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. ĐT: 

0283 500 4494 Web: www.kiemtoandaitin.com 

DD: 0909 697 433 (Mr.Hùng) 0908 608 955 (Mr.Lăng) 0913 484 490 (Ms.Trang) 
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