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Tổ chức hàng đầu chuyên cung cấp dịch vụ tư
vấn quản trị và kế toán quản trị và thuế năng 
động, tăng trưởng quy mô toàn cầu
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GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHHH KẾ TOÁN & TƯ VẤN BPG

Công ty TNHH BPG (“BPG”) là Công ty chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn quản trị, tái cấu trúc doanh

nghiệp, tư vấn thuế, kế toán quản trị chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

BPG được thành lập bởi các kiểm toán viên hành nghề và các tổng giám đốc có nhiều năm kinh nghiêm

làm việc tại các Công ty lớn như Công ty Kiểm Toán BIG 4 như KPMG, Tập đoàn lớn tại Việt Nam như

Tập đoàn T&T, Tập đoàn FLC, các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. BPG ra đời với khát

vọng và mong muốn sâu sắc “Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả thông qua hệ thống quản trị minh bạch”.

Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi áp dụng hệ thống các phương pháp tiếp cận đặc biệt, các yêu

cầu chuyên môn nghề nghiệp chuyên nghiệp kết hợp với kinh nghiệm của các chuyên gia và sự am hiểu

đặc thù ngành của chính khách hàng để đảm bảo rằng dịch vụ của chúng tôi phù hợp các yêu cầu quản trị

đặc thù của doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật thuế địa phương và đạt chuẩn Quốc tế.

Các thành viên của chúng tôi liên tục được đào tạo và huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ cũng như các

ứng dụng công nghệ mới nhất nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện

cung cấp các dịch vụ tư vấn về quản trị và thuế có yêu cầu chất lượng cao tới các Công ty nước ngoài

các công ty lớn của Việt Nam.

TẦM NHÌN

Phụng sự xuất sắc nhất cho sự phát triển vượt bậc của khách hàng

SỨ MỆNH

Trao đi sự tử tế đến tận cùng

“BPG luôn sẵn sàng & tận tâm giúp khách hàng gặt
hái nhiều thành công trong môi trường kinh doanh”

Ông Nguyễn Văn Công

Chủ tịch – Nhà sáng lập BPG 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tại BPG, thương hiệu của chúng tôi được xây dựng

trên sáu giá trị cốt lõi không thể tách rời khi tương tác

nhân viên với khách hàng và đối tác,.

• Tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp chuyên nghiệp

cao nhất;

• Luôn đặt lợi ích khách hàng lên trước lợi ích công ty

và các cá nhân vì chúng tôi am hiểu sâu sắc rằng khi

khách hàng thành công, thành công cũng sẽ đến với

chúng tôi;

• Tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp trong

ngành nghề của mình, giữ niền tin của khách hàng;

• Duy trì tính độc lập trong mỗi lần cung cấp dịch vụ;

• Luôn bảo mật thông tin khách hàng và quản lý tài

nguyên của khách hàng trên mọi phương diện nhằm

mang lại hiệu quả quả cao nhất;

• Mỗi một thành viên của BPG luôn được tôn trọng,

chịu trách nhiệm với kết quả công việc của mình và

học tập không nhừng nhằm mang lại sự thinh

vượng cho khách hàng, công đồng và chính bản

thân mỗi cá nhân

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

• Chúng tôi sự dụng hệ thống kiểm soát được thiết kế

bởi BPG đạt chuẩn quốc tế trong tất cả các lần cung

cấp dịch vụ để đảm bảo dịch vụ được cung cấp một

cách nhất quán và hiệu quả.

• Chúng tôi luôn nỗ lực lắng nghe, và cải thiện hệ

thống để mang lại giải pháp tôi ưu cho khách hàng.

• Các giải pháp hệ thống được xây dựng trên cơ

sở đặc thù ngành của khách hàng, phù hợp với các

chiến lược phát triển lâu dài đảm bảo tính mở nhằm

giúp khách hàng cải tiến nếu có yêu cầu.

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

Tại BPG, chúng tôi tin rằng điều cốt yếu của

Trách nhiệm doanh nghiệp (“CR”) là sự cam kết

thật sự về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Điều này sẽ tạo nên một tổ chức thống nhất, nâng

cao uy tín và tạo nên các mối liên kết trọng yếu

giữa doanh nghiệp và cộng động nơi doanh

nghiệp hoạt động. Chúng tôi hiểu rằng tất cả

chúng ta, những lãnh đạo doanh nghiệp, không

chỉ có nghĩa vụ làm những điều đúng đắn bằng

việc thực thi và gắn kết các chuẩn mực xã hội,

môi trường và kinh tế vào hoạt động kinh doanh

thường ngày, mà còn cần trở thành nhân tổ xúc

tác tạo ra sự thay đổi bằng việc quảng bá tới thị

trường các thông lệ kinh doanh minh bạch và phù

hợp đạo đức
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KINH NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH

Đội ngũ nhân viên của BPG Việt Nam được phân chia theo từng lĩnh vực

chuyên ngành nhằm hỗ trợ một cách tốt nhất cho các khách hàng thuộc

từng ngành nghề kinh tế, trong đó có:

• Ngành nông nghiệp

• Ngành hàng không

• Dịch vụ 

• Ngành sản xuất nông nghiệp

• Ngành dịch vụ spa

• Ngành dịch vụ máy tính và phần mềm

• Ngành bán lẻ

• Ngành xây dựng & nội thất

• Ngành giáo dục

• Ngành sản xuất công nghiệp nặng

DỊCH VỤ CỦA BPG

BPG chuyên cung cấp các mảng dịch vụ thiết yếu đối với các khách hàng

doanh nghiệp với sự chuyên nghiệp và chất lượng cao bao gồm: Tư vấn

thiết lập hệ thống quản trị nội bộ; Tư vấn thiết lập hệ thống kế toán quản

trị; Thuế; Dịch vụ kế toán; Tư vấn các thương vụ và hoạt động, hỗ trợ

khách hàng giải quyết các vấn đề trong kinh doanh để đạt được giá trị

mong muốn.

Chúng tôi có nguồn nhân lực chuyên gia phong phú từ các lĩnh vực

chuyên ngành, kết hợp với kinh nghiệm sâu rộng về thị trường Việt Nam,

các dịch vụ mà BPG cung cấp đảm bảo khả năng phục vụ khách hàng

một cách tốt nhất ở các quy mô khác nhau theo nhóm các dịch vụ:

• Dịch vụ tư vấn thiết lập hệ

thống quản trị nội bộ & kế

toán quản trị

• Dịch vụ tư vấn thuế

• Tư vấn quản lý doanh

nghiệp

• Tư vấn huy động vốn

• Tư vấn dự báo dòng tiền

và hiệu quả đầu tư

• Dịch vụ huấn luyện kế toán trưởng,

giám đốc tài chính

• Xây dựng quy chế tài chính

• Xây dựng, đào tạo hệ thống kiểm

soát nội bộ

1.000

KHÁCH HÀNG

sở hữu

hệ thống

kế toán 

quản trị

minh bạch

2030
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DỊCH VỤ TƯ VẤN 
CHUYÊN NGHIỆP

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

BPG tự hào sở hữu những nhà tư vấn chuyên

ngHiệp, với kinh nghiệm thực chiến hàng đầu trong

lĩnh vực tái cấu trúc và thiết lập hệ thống quản trị

nội bộ, hệ thống kế toán quản trị .

Đội ngũ chuyên gia tư vấn của BPG đã triển khai

thành công rất nhiều dự án tái cấu trúc và thiết lập

hệ thống quản trị nội bộ cho các doanh nghiệp Việt

nam và nước ngoài với quy mô doanh nghiệp có

doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ. Ngoài việc giúp

khách hàng sở hữu hệ thống quản trị được sô hóa

nhằm gia tăng doanh thu lợi nhuận và tiết kiệm chi

phí. Hệ thống còn được xây dựng phù hợp linh

hoạt mang tính mở đáp ứng yêu cầu chiến lược

dài hạn của doanh nghiệp.

BPG áp dụng phương pháp tiếp cận và giải quyết

vấn đề hoàn toàn khác biệt từ tổng quan chiến

lược đến phương pháp 3C – cùng làm việc với đội

nhóm trong hệ thống của khách hàng thông qua

việc phái cử chuyên gia hàng đầu làm việc tại

khách hàng trong suốt thời gian tư vấn, cùng lắng

nghe tâm tư nguyện vọng và các vấn đề nút thắt ,

cùng trao đổi tìm giải pháp triển khai.

BPG hiểu rằng việc thành lập doanh nghiệp, lập

chiến lược và kế hoạch kinh doanh, kiểm soát tăng

trưởng và bảo mật thông tin là những vấn đề vô

cùng quan trọng của Doanh nghiệp. Do đó chúng

tôi luôn ưu tiên đến chất lượng dịch vụ nhằm đáp

ứng yêu cầu về hiệu quả kinh doanh của Quý vị.

Với đội ngũ các Chuyên gia Tư vấn Doanh nghiệp

giàu kinh nghiệm, chúng tôi đang cung cấp rất

nhiều giải pháp trong gói về Tư vấn Doanh nghiệp

cho các khách hàng đa dạng của mình nhằm hỗ

trợ khách hàng tập trung thực hiện các mục tiêu

kinh doanh. Để đáp ứng nhu cầu hội nhập của nền

kinh tế và cập nhật liên tục sự đổi mới của Tư vấn

Doanh nghiệp tại Việt Nam, BPG ứng dụng các kỹ

thuật, cách tiếp cận, phương pháp tiên tiến của

Việt Nam và thế giới khi cung cấp các Dịch vụ Tư

vấn Doanh nghiệp cho khách hàng nhằm đảm bảo

dịch vụ cung cấp đạt chất lượng tốt nhất.

BAO GỒM DỊCH VỤ

• Tư vấn vấn thiết lập hệ thống quản trị nội bộ & kế

toán quản trị

• Tư vấn huy động vốn

• Tư vấn dự báo các dòng tiền và hiệu quả của

các khoản đầu tư

• Dịch vụ đào tạo chuyên môn như: áp dụng chuẩn

mực kế toán, chế độ kế toán đối với mọi loại hình

doanh nghiệp; cập nhật và vận dụng các luật

thuế tại Việt Nam

• Xây dựng và đào tạo áp dụng quy chế tài chính

• Xây dựng và đào tạo áp dụng hệ thống kiểm soát

nội bộ.
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DỊCH VỤ 
KẾ TOÁN

NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

Yếu tố quan trọng nhất trong thành công của chúng

tôi là nguồn nhân lực. Với năng lực chuyên môn cao,

được đào tạo tốt, năng động, sáng tạo, có phong

cách làm việc chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức

nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn đề, và thấu hiểu

nhu cầu của khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ đáp

ứng được mong đợi của khách hàng bằng những

dịch vụ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

Với đội ngũ nhân viên giỏi được tuyển chọn, sàng lọc

kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ có chất

lượng cao. Chúng tôi tự hào có được đội ngũ nhân

viên có năng lực và kinh nghiệm được tích lũy, hoàn

thiện và đào tạo thường xuyên thông qua các

chương trình đào tạo của Bộ Tài Chính, các tổ chức

quốc tế và đào tạo nội bộ. Bên cạnh việc tập trung

đào tạo các kỹ năng chuyên môn, chúng tôi còn tập

trung đào tạo các kỹ năng tổ chức quản lý

BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

• Dịch vụ kế toán quản trị trọn gói

• Soát xét các nghiệp vụ kế toán

• Soát xét tổng hợp báo cáo tài chính

• Tổng hợp và lập các báo cáo tài chính hoặc báo cáo quản trị

• Tư vấn hệ thống kế toán tính giá thành

• Tư vấn hệ thống kế toán

• Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kế toán

• Thiết kế, triển khai và hỗ trợ vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ

• Cung cấp nhân viên kế toán và kế toán trưởng

• Cung cấp dịch vụ lập sổ sách kế toán

• Cung cấp dịch vụ đào tạo kế toán.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi am hiểu

chuẩn mực kế toán, đã từng có nhiều năm

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán

tại các công ty đa quốc gia, các tập đoàn

kinh tế lớn của Việt Nam. Sự khác biệt của

chúng tôi chính là khả năng thiết kế hệ

thống kế toán “linh hoạt” theo mô hình quản

lý của tập đoàn đa quốc gia mà vẫn đảm

bảo tuân thủ các quy định pháp luật về kế

toán tại Việt Nam.
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NĂNG LỰC CỦA CHÚNG TÔI

Yếu tố quan trọng nhất trong thành công của chúng

tôi là nguồn nhân lực. Với năng lực chuyên môn cao,

được đào tạo tốt, năng động, sáng tạo, có phong

cách làm việc chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức

nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn đề, và thấu hiểu

nhu cầu của khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ

đáp ứng được mong đợi của khách hàng bằng

những dịch vụ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.

Với đội ngũ nhân viên giỏi được tuyển chọn, sàng

lọc kỹ lưỡng, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ có

chất lượng cao. Chúng tôi tự hào có được đội ngũ

nhân viên có năng lực và kinh nghiệm được tích lũy,

hoàn thiện và đào tạo thường xuyên thông qua các

chương trình đào tạo của Bộ Tài Chính, Tổng Cục

thuế, các tổ chức quốc tế và đào tạo nội bộ. Bên

cạnh việc tập trung đào tạo các kỹnăng chuyên môn,

chúng tôi còn tập trung đào tạo các kỹ năng tổ chức

quản lý.

BPG hiểu rằng vấn đề thuế là mối quan tâm lớn của

các doanh nghiệp. Do đó chúng tôi luôn ưu tiên đến

chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu về hiệu

quả kinh doanh của Quý vị. Với đội ngũ chuyên gia

tư vấn thuế giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã xây dựng

được mối quan hệ hợp tác kỹ thuật chặt chẽ với cơ

quan thuế các cấp. BPG luôn có những giải pháp hỗ

trợ khách hàng tuân thủ tốt các quy định thuế thuế,

lập kế hoạch thuế một cách hiệu quả nhằm đạt đến

mục tiêu kinh doanh; đồng thời tư vấn trợ giúp cho

khách hàng giảm thiểu tác động về thuế do không

nắm bắt đầy đủ các quy định.

BPG luôn trợ giúp các khách hàng lập kế hoạch thuế

một cách hiệu quả nhằm đạt đến mục tiêu kinh

doanh đồng thời trợ giúp cho khách hàng giảm thiểu

tác động về thuế đối với các hoạt động kinh doanh.

BAO GỒM CÁC DỊCH VỤ

• Đánh giá tình hình chấp hành nghĩa vụ thuế

• Tư vấn các Luật thuế như: Thuế GTGT, Thu nhập

doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, xuất nhập khẩu,

tiêu thụ đặc biệt, …

• Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc: kê khai

thuế hàng tháng, quyết toán thuế năm, nộp thuế,

miễn giảm thuế.

• Xây dựng cấu trúc thuế

• Đại diện cho khách hàng làm việc với cơ quan thuế

• Lập hồ sơ giải trình và xin hoàn thuế

• Lập kế hoạch chiến lược về thuế

• Giữ vai trò là nhà tư vấn chính cho các vấn đề về

thuế

• Chống Chuyển giá

• Hiệp định về thuế.

DỊCH VỤ 
TƯ VẤN THUẾ



16  | Hồ sơ năng lực15 | Hồ sơ năng lực

5 LÝ DO LỰA CHỌN BPG LÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ 

NỘI BỘ & TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

BPG có tầm nhìn sứ mệnh rõ ràng

Đồng hành & giúp cho 1.000 doanh nghiệp phát triển bền

vững thông qua hệ thống quản trị minh bạch và chiến lược

hiệu quả.

BPG sở hữu nhiều chuyên gia kinh nghiệm

BPG sở hữu những chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm thực

chiến, đã từng giữ những vị trí chủ chốt thuộc các tập đoàn,

các tổng công ty lớn và công ty tư vấn hàng đầu (Big4 tại

Việt Nam) trong việc tư vấn và triển khai tái cấu trúc các

doanh nghiệp quy mô hàng ngàn tỷ đồng.

Hiệu quả đầu tư

BPG cam kết mang lại hiệu quả đầu tư cho

doanh nghiệp bằng việc tiết kiệm chi phí tối

thiểu là bằng 1%-3% tổng doanh thu hoặc ít

nhất cũng bằng số tiền mà doanh nghiệp đã

đầu tư vào BPG.

Công nghệ số trong tái cấu trúc

BPG là công ty tư vấn đầu tiên ứng dụng công

nghệ số trong quá trình tái cấu trúc doanh

nghiệp.

BPG cam kết chuyển giao công nghệ

BPG cam kết chuyển giao hệ thống quản trị vận hành hiệu

quả bằng cách không chỉ chuyển giao toàn bộ hệ thống đã tư

vấn mà còn đảm bảo doanh nghiệp có đủ năng lực vận hành

hệ thống một cách trơn tru và hiệu quả trong dài hạn, ngay

cả khi đã kết thúc hợp đồng tư vấn.

BPG sở hữu những chuyên gia giỏi nhất, cùng việc

tiên phong áp dụng công nghệ số vào tư vấn hệ

thống quản trị nội bộ và tái cấu trúc doanh nghiệp

cho phép BPG cam kết mang lại hiệu quả đầu tư

và tối ưu chi phí cho khách hàng.

Bà Lương Nhị Hà

Giám đốc điều hành BPG

“

“

BEST 

PROVIDING 

GREATEST



Nỗ lực hỗ trợ khách hàng
thành công trong môi
trường kinh doanh
Đội ngũ nhân sự của chúng tôi đã được đào tạo
và chọn lọc dựa trên kinh nghiệm và kỹ năng làm
việc để có thể cung cấp dịch vụ tốt nhất cho
khách hàng. BPG sẽ mang lại sự kết hợp duy nhất
hiệu quả giữa hiểu biết quốc tế và hiểu biết trong
nước để phục vụ khách hàng với năng lực cao
nhất trong quá trình hợp tác.
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Ông Nguyễn Văn Công 

Trình độ học vấn

• Cử nhân kinh tế kế toán

• Kế toán viên hành nghề

• Giám đốc tài chính

• Giám đốc điều hành

• NLP thực hành

Kinh nghiệm

• Kế toán trưởng tập đoàn T&T

• Tổng giám đốc công ty sản xuất ống nhựa T&T Beocheang

Dự án thành công

• Giám đốc điều phối dự án. Tư vấn triển khai hệ thống và ứng dụng công nghệ

ERP thành công cho công ty Hà Sơn Group ( Chuỗi 10 công ty, TM, SX, BĐS trải

dài từ bắc vào nam).

• Tư vấn triển khai hệ thống thành công cho Tổng Công ty Vĩnh Phú (VITRAC)

chuyên xe công trình lớn , VPMS( sản xuất ) , Công ty Cơ điện SIGMA, Công ty

CP tập Đoàn Hoàn Mỹ ( Nội thất), Công ty HICHEM, Công ty Asean..

Bà Lương Thị Nhị Hà

Trình độ học vấn

• Cử nhân kinh tế kế toán

• Kiểm toán viên hành nghề

• Nhà huấn luyện doanh nghiệp

• Giám đốc tài chính

• Đang theo học Kế toán viên hành nghề công chứng anh, Phân tích tài chính CFA

Kinh nghiệm

• Chuyên viên tư vấn cao cấp KPMG

• Kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát FLC

• Nhà huấn luyện doanh nghiệp tại Công ty Huấn luyện doanh nghiệp Actioncoach

Hanoiwest

• Giám đốc kiểm toán

Dự án thành công:

• Tư vấn thiết lập dự án kế toán quản trị Pan Pacific (hệ thống chuỗi khách sạn

Sofitel, tòa nhà 83B Lý Thường Kiệt, Chuỗi hệ thống cho thuê kho vận Logistic…)

• Tập đoàn Tata

• Công ty Toàn Phát

Chủ tịch Hội đồng thành viên Giám đốc tư vấn – đào tạo
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Bà Đặng Hương Nhài

Trình độ học vấn

• Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

• Chứng chỉ kế toán trưởng

• Giám đốc tài chính

Kinh nghiệm thực tế

• Kế toán trưởng Hệ thống trường GATEWAY – Công ty EDUFIT

• Kế toán Trưởng hệ thống trường BVIS – Trường Quốc Tế ĐA CẤP Anh Việt 

Hoàng Gia

• Phó trưởng phòng tài chính kế toán tập đoàn GOLDSUN

• Phó trường phòng tài chính kế toán Công ty CP thương mại Hệ Thống Quốc Tế

NETTRA (chuỗi bán lẻ điện thoại, KD BĐS).

Dự án thành công

• Tái cấu trúc hệ thống kế toán quản trị của chuỗi trường học GATEWAY, trường

mầm non SAKURA, hệ thống quản trị cho công ty HICHEM.

• Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói đến các khách hàng nước ngoài (Relyon)

Trưởng phòng tư vấn cao cấp

Ông Nguyễn Sỹ Trung

Trình độ học vấn

• Giảng viên ACCA

• Cử nhân Tài chính doanh nghiệp 

• Chứng chỉ kế toán trưởng

• Kinh nghiệm thực tế

• Kiểm soát tài chính – Chuỗi khách sạn và nghỉ dưỡng Victoria 

• Trưởng phòng Thuế - Tập đoàn TMG

• Quản lý thuế/Tư vấn cấp cao tại EY, KPMG

• Kiểm soát viên – Vietinbank tại Đức

• Dự án thành công

• Chuyên gia tài chính với 12 năm kinh nghiệm, trong đó có 5 năm kinh nghiệm 

làm việc tại KPMG, EY, Deloitte và 2 năm làm việc tại Đức

• Dẫn dắt đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế tại EY Lào, 

trong lĩnh vực tài chính ở Campuchia, Myanmar và Việt Nam

Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh
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Bà Nguyễn Phương Hà

Trình độ học vấn

• Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán

• Chứng chỉ kế toán trưởng

• ISO 9000, Chứng chỉ quản lý 5S

• Các chương trình huấn luyện về NLP thực hành

Kinh nghiệm thực tế

• Kế toán trưởng SOLARI GROUP ( Hệ thống phân phối xe và lốp)

• Kế toán trưởng Công ty SX Bao Bì Sông Lam

Dự án thành công

• Tái cấu trúc hệ thống kế toán quản trị chuỗi Spa Pure skin care

• Hệ thống quản trị Công ty CP Tập Đoàn Hoàn Mỹ

Trưởng phòng tư vấn hệ thống quản trị

Bà Nguyễn Hải Yến

Trình độ học vấn

• Cử nhân Khoa học Quản lý - chuyên ngành Kế toán - Trường Đại học Keuka,

New York, Hoa Kỳ

• ACCA F6

Kinh nghiệm thực tế

• Kế toán viên của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước

Dự án thành công:

• Tư vấn thuế cho Văn phòng đại diện Zarubezhneft tại Vũng Tàu & Công ty Lotte

CM Business Division

• Cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói cho trụ sở tại Việt Nam của các công ty lớn

trên thế giới như Công ty TNHH Công nghệ GFT Việt Nam, Văn phòng đại diện

Tata Power Company, Limited tại Hà Nội.

Trưởng nhóm tư vấn kế toán - thuế
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Bà Nguyễn Minh Huế

Học vấn

• Cử nhân đại học chuyên ngành kế toán - kiểm toán - kế toán trưởng

• Là 1 trong 25 sinh viện được lựa chọn tham dự chương trình” Doanh nhân trẻ

và phát triển bền vững” Yese

Kinh nghiệm thực tế

• Phụ trách kế toán công ty Nedec Việt Nam

• Kế toán trưởng công ty SET VINA.

Dự án thành công

• Setup hệ thống kế toán công ty sản xuất mới thành lập (công ty Nedec)

Trưởng nhóm tư vấn kế toán - thuế



MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU



“ “Chúng tôi đồng hành
cùng khách hàng tự tin
tiến về phía trước.


