KHOÁ ĐÀO TẠO
KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO CHUẨN COSO
Khai giảng tháng 7/2019
KHÓA HỌC
Kiểm soát nội bộ
(KSNB)

HỌC PHÍ (vnd)
Đăng ký trước 30/6/2019

Đăng ký sau 30/6/2019

3.200.000

3.500.000

(16 giờ)

 5.500.000vnd
COMBO 2 khóa Phân tích báo cáo tài chính và KSNB
 Quà tặng : Hộp cơm giữ nhiệt, Sạc pin dự phòng, Bình giữ nhiệt
Cho mọi đăng ký trước 30/6/2019
ĐIỀU KHOẢN CHUNG:

1.

Học phí bao gồm toàn bộ giáo trình, ăn nhẹ giữa giờ cho các lớp cuối tuần, và các dịch vụ kèm theo khác

2.

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên sẽ được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học từ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế FTMSGlobal

3.

Học viên được giảng viên hỗ trợ giải đáp thắc mắc, tư vấn xử lý các vấn đề thực tế công việc hàng ngày trong và sau

khoá học.
4.

FTMS không hoàn trả học phí sau khi đã đăng ký học và nộp học phí (cho cả khoá học chưa khai giảng)

5.

FTMS có quyền chấm dứt hay điều chỉnh các chương trình ưu đãi học phí nếu cần thiết

6.

Khoá học không được chuyển nhượng và không nhận chuyển nhượng dưới mọi hình thức

THÔNG TIN HỌC VIÊN
Họ và tên:........................................................................................................................................................... Ngày sinh: .........................................................................
Công ty: ............................................................................................................................................................. MST: ...................................................................................
Địa chỉ công ty (nếu có): .................................................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại (công ty): .................................................. Fax: ............................................................................ Di động: ..............................................................................
Địa chỉ nhà: ....................................................................................................................................................... Điện thoại: .........................................................................
Email 1:.............................................................................................................................................................. Email 2: ..............................................................................
Địa chỉ nhận tài liệu
Hóa đơn VAT:

 Gửi về công ty
 Cá nhân

 Gửi về nhà
 Lấy tại FTMS Hà nội
 Công ty (vui lòng điền thông tin xuất hóa đơn đầy đủ)

Tôi đồng ý với các điều khoản trên khi đăng ký khóa học tại FTMS
Chữ ký học viên: _________________________________

Ngày: ______________________________

FTMS Training Systems Hà nội: 2nd Floor, Cland Building, 156 Xã Đàn II, Đống Đa
Tel: (844) 3573 5577 - Fax: (844) 3573 9846 - Email: cfa@ftmsglobal.edu.vn - Website: www.ftmsglobal.edu.vn

