
 

 

 

 

Hà nội, ngày 28 tháng 10 năm 2013 

THƯ CẢM Ơ	 

Được sự nhất trí của Học viện Tài chính, ngày 27 tháng 10 năm 2013, Khoa Thuế và 

Hải quan đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (2003-2013). Buổi lễ đã 

diễn ra trang trọng, tình cảm và có ý nghĩa sâu sắc đối với các thế hệ giảng viên, cán bộ, 

học viên và sinh viên.  

Khoa Thuế và Hải quan rất vui mừng và vinh dự được đón tiếp đồng chí Vũ Thị Mai, 

Thứ trưởng Bộ Tài chính. Khoa cũng phấn khởi được đón tiếp các đồng chí là đại diện 

lãnh đạo Học viện Tài chính, các viện, các ban, các khoa và trung tâm trực thuộc; là đại 

diện lãnh đạo Vụ Chính sách Thuế thuộc Bộ Tài chính; là đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải 

quan, Tổng cục Thuế và các Vụ, Ban trực thuộc, các Cục thuế, Cục hải quan địa phương; 

và đông đảo các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và sinh viên của khoa. Khoa 

cũng nhận được lẵng hoa và điện hoa chúc mừng của nhiều đơn vị, đối tác và cá nhân 

trong và ngoài Học viện. 

Sự hiện diện và sự ủng hộ, giúp đỡ về mặt vật chất, tinh thần của Quý cơ quan, đơn 

vị và Quý vị đại biểu là những phần thưởng vô cùng quý báu, góp phần quan trọng vào 

thành công của buổi lễ và cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho Khoa Thuế và Hải 

quan tiếp tục phấn đấu và phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Hy vọng rằng trong những năm tới, Khoa Thuế và Hải quan sẽ tiếp tục nhận được sự ủng 

hộ về mọi mặt của Quý cơ quan và Quý vị đại biểu. 

Mặc dù đã rất cố gắng trong công tác chuNn bị, tổ chức và đón tiếp, nhưng chắc chắn 

không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ 

của quí vị đại biểu. 

Thay mặt Ban chủ nhiệm khoa và toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên của Khoa Thuế 

và Hải quan, Tôi xin gửi tới các Quý cơ quan và Quý vị đại biểu lời cảm ơn sâu sắc nhất. 

Trân trọng cảm ơn ! 

Trưởng khoa 

 

 

 

 

PGS.TS 	guyễn Thị Thương Huyền 

 

HỌC VIỆ	 TÀI CHÍ	H 

KHOA THUẾ VÀ HẢI QUA	 


