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Trung tâm Corporate Training Institute thuộc Khu Học chánh Đại học  
Cộng đồng Rancho Santiago mở các lớp dạy khai thuế trực tuyến 

 
(Tin từ Santa Ana)—Trung tâm Corporate Training Institute (là trung tâm huấn luyện cho công ty, gọi tắt là 

CTI), thuộc chương trình đào tạo lực lượng lao động của Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho 

Santiago, vừa cộng tác với trường dạy khai thuế Pacific Northwest Tax School (gọi tắt là PNWTS) mở các lớp 

trực tuyến dạy khai thuế căn bản mà người học có thể học nhanh hay chậm tuỳ theo khả năng cá nhân.  Các lớp 

này sẽ đáp ứng các quy định thi mới trong năm 2012 dành cho người hành nghề khai thuế của cơ quan thuế vụ 

IRS mà sẽ có hiệu lực vào tháng Tư.  Các lớp này giúp người sống bằng nghề khai thuế có dịp ôn lại kiến thức 

về thuế liên bang cũng như giúp người mới vào nghề đậu bài thi mới đổi của cơ quan IRS và thành công trong 

nghề khai thuế.  

 Theo luật mới của IRS, người hành nghề khai thuế muốn khai mẫu thuế liên bang phải đậu bài thi khả 

năng khai thuế gọi là Registered Tax Return Preparer (viết tắt là RTRP) trễ nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 

2013.  Hiện nay có khoảng từ 3 đến 5 trăm ngàn người hành nghề khai thuế trên toàn quốc và nếu những người 

trong số này đến cuối năm 2013 mà không đậu bài thi RTRP thì sẽ bị loại ra khỏi ngành khai thuế. 

Việc cộng tác giữa trung tâm CTI và trường PNWTS giúp học sinh có thể học ngay các lớp dạy trực 

tuyến về thuế và lấy chứng chỉ hoàn tất.   

Bà Ruth Cossio-Muñiz, giám đốc trung tâm CTI cho biết: “Qua trung tâm CTI, học sinh có thể ghi 

danh học từng lớp một hoặc học một chuỗi các lớp trọn chương trình để đạt các quy định của IRS.  Chương 

trình mới này bổ sung cho mục đích của trung tâm CTI là phục vụ cộng đồng qua những chương trình huấn 

luyện nhằm giúp phát triển khả năng cá nhân và trình độ chuyên môn.” 

Các lớp học có học phí từ $50 đến $130 mỗi buổi học.  Các lớp trọn chương trình có học phí từ $99 

trở lên.  Muốn ghi danh, xin vào trang Training tại địa chỉ www.cti4success.org và bấm vào chỗ có chữ IRS 

Exam Preparation Courses.   

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc giám đốc trung tâm CTI là bà Ruth Cossio-Muñiz ở số điện thoại 

(714) 564-5521.  

 

Vài nét về trung tâm Corporate Training Institute 

Trung tâm Corporate Training Institute (CTI) thuộc hệ thống toàn tiểu bang chuyên cung cấp dịch vụ huấn luyện được soạn 

riêng theo yêu cầu với giá cả phải chăng cho các cơ quan công và tư.  Thuộc chương trình phát triển kinh tế của Khu Học chánh 

Đại học Cộng đồng Rancho Santiago, trung tâm CTI giúp giới doanh nghiệp tại Orange County có thể cạnh tranh hữu hiệu trên 

thương trường.  Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi số (714) 564-5520 hoặc vào www.cti4success.org.  

http://www.cti4success.org/
http://www.cti4success.org/


 

 

Vài nét về Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago 

Khu Học chánh Đại học Cộng đồng Rancho Santiago (Rancho Santiago Community College District, viết tắt là RSCCD) đặt ra 

tôn chỉ là đáp ứng nhu cầu giáo dục của cộng đồng không ngừng thay đổi và cung cấp các chương trình và dịch vụ giáo dục ưu 

tú.  Santa Ana College và Santiago Canyon College là các trường đại học cộng đồng công lập trực thuộc Khu Học chánh 

RSCCD, phục vụ cư dân các thành phố Anaheim Hills, phía đông Garden Grove, Irvine, Orange, Santa Ana, Tustin và Villa 

Park.  Cả hai trường đại học có các chương trình giáo dục chuyển tiếp lên đại học bốn năm, các chương trình huấn nghệ, các 

lớp nâng cao kiến thức cá nhân hay trình độ chuyên môn, các chương trình huấn luyện được soạn riêng theo yêu cầu của cơ sở 

kinh doanh hay ngành nghề, và các chương trình đào tạo y tá, lính chữa lửa và nhân viên thi hành công lực. 
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