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HỒ SƠ NĂNG LỰC
“Tạo dựng Uy tín và niềm tin”

THƯ NGỎ

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………
Truớc tiên cho phép Công Ty TNHH Kiểm toán FAC gởi đến Quý cơ quan, Quý khách hàng lời chúc sức khỏe,
lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm và hợp tác của Quý cơ quan, Quý khách hàng đối với Công ty chúng tôi.
Công Ty TNHH Kiểm toán FAC “FAC CO.,LTD” được thành lập trên cơ sở đội ngũ những kiểm toán viên,
chuyên viên tư vấn, thẩm định viên, những kỹ sư giàu kinh nghiệm. Qui trình hoạt động của Chúng tôi được xây
dựng dựa trên cơ sở tuân thủ những chuẩn mực, chế độ kế toán – Kiểm Toán và các Qui định về đầu tư XDCB
hiện hành của Việt Nam, đồng thời lựa chọn vận dụng những chuẩn mực thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh
vực nghề nghiệp phù hợp thực tiễn hoạt động kinh doanh và quản lý kinh tế ở Việt Nam.
Với phương châm uy tín và chất lượng luôn đi đầu cùng với mục tiêu phấn đấu trở thành một công ty kiểm toán
và tư vấn họat động chuyên nghiệp ở Việt Nam, có chất lượng Quốc tế. Chúng tôi luôn song hành cùng Quý
khách hàng để tạo ra những giá trị gia tăng đích thực, làm giàu chính đáng bằng năng lực chính mình trong nền
kinh tế toàn cầu đang thay đổi một cách nhanh chóng. Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO.,LTD) đã và
đang tạo được sự tin tưởng, quan tâm của các đơn vị, các cơ quan gần, xa. Để đáp lại sự tin tưởng ấy, Công ty
chúng tôi đang và sẽ không ngừng cải thiện các hình thức phục vụ và chất lượng dịch vụ, đi cùng sự phát triển
của khách hàng trong mối quan hệ hợp tác và tin cậy, hỗ trợ khách hàng những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng
cao năng lực hoạt động và đảm bảo tính an toàn trong hoạt động tài chính.
Kính thưa Quý cơ quan, Quý khách hàng kính mến, Chúng tôi rất vinh hạnh được gửi đến Quý cơ quan quyển
thông tin này, chúng tôi hy vọng rằng Quý cơ quan sẽ có được những thông tin cần thiết về Công ty chúng tôi.
Rất mong một ngày gần đây Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC CO.,LTD) sẽ có cơ hội hợp tác với Quý vị.
Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào!

_______________________________
HOÀNG LAM – TỔNG GIÁM ĐỐC
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GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC - người bạn đồng hành tin cậy của Quí khách hàng trong lĩnh vực
kiểm toán và tư vấn.
Bắt đầu hoạt động từ năm 2006, CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC tự hào là một trong những công ty kiểm
toán độc lập của Việt Nam.
Tiền thân của Công ty TNHH Kiểm toán FAC là Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn Đệ Nhất. CÔNG TY
TNHH KIỂM TOÁN FAC hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305992447 cấp ngày 23
tháng 09 năm 2010. Công ty được thành lập trên cơ sở Công ty TNHH Kiểm Toán Và Tư Vấn Đệ Nhất và nhận
sáp nhập từ Công ty TNHH Tư Vấn Tài Chính và Kiểm Toán Đông Phương, Mã số doanh nghiệp: 0308292718,
số Đăng ký kinh doanh: 410207912, do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 20 tháng 04 năm
2009 vào Công ty TNHH Kiểm Toán FAC, tên cũ Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Đệ Nhất theo Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4102064826 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 06 tháng
9 năm 2008.
FAC chuyên cung cấp dịch vụ Kiểm toán, Thẩm định, Tư vấn thuộc lĩnh vực Quản trị doanh nghiệp, Tài chính kế
toán, Thuế, Đầu tư, Xây dựng cơ bản … và dịch vụ ghi sổ kế toán.
Nguyên tắc hoạt động và cam kết của FAC
•

FAC hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, chính trực, bảo vệ quyền lợi và bí mật kinh doanh
của khách hàng như quyền lợi của chính mình trên cơ sở tuân thủ luật pháp.

•

Không ngừng đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, tích cực ứng dụng công nghệ tiên tiến để phục vụ
khách hàng trong tiến trình phát triển và hội nhập toàn cầu;

•
•

Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ với chất lượng cao theo phong cách chuyên nghiệp;
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
và chuẩn mực;

•

Hỗ trợ tối đa để khách hàng gặt hái thành công trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam;

•

Không ngừng đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng, nhân viên, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Việc lựa chọn FAC cung cấp dịch vụ là giải pháp tối ưu, mang đến cho khách hàng hiệu quả trong quản lý
doanh nghiệp. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để trao đổi những yêu cầu cấp thiết của Quý doanh nghiệp. FAC
sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý doanh nghiệp.
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DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Kiểm toán Báo cáo tài chính là hoạt động chủ yếu của Công ty chúng tôi.
Với hơn 250 khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy
được nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu, luôn sẵn sàng phục vụ các Doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt
nhất.
Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình
thỏa thuận với khách hàng.
Quy trình Kiểm toán Báo cáo tài chính được xây dựng trên cơ sở:
•

Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.

•

Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

•

Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán: Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật
các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.

•

Phù hợp với thực tiễn kinh doanh và môi trường pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, theo yêu cầu của nhiều Doanh nghiệp, chúng tôi đã thực hiện các dịch vụ: Kiểm toán hoạt động, Kiểm
toán tuân thủ, Kiểm toán nội bộ và Kiểm toán thông tin tài chính.
Quá trình Kiểm toán của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện hệ
thống kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của Doanh nghiệp và trong nhiều
trường hợp, chúng tôi đã giúp Doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình.

DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH, KIỂM TOÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CƠ BẢN
Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư và quyết toán các công trình xây dựng cơ bản là một
trong những hoạt động nổi trội của FAC.
Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc
bao gồm:
•

Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, Kiểm toán báo cáo quyết toán công trình;

•

Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tư;

•

Thẩm tra dự án, lập và thẩm tra dự toán công trình;

•

Tư vấn xây dựng (trừ thiết kế, giám sát, khảo sát xây dựng);

•

Tư vấn hoạt động doanh nghiệp, Tư vấn cổ phần hóa, Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp;

•

Xác định giá trị doanh nghiệp, vốn góp, vốn chuyển nhượng;

•

Định giá tài sản (hàng hóa, nhà cửa, đất đai, máy móc …);

Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây
dựng cơ bản đối với các loại Dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu,
hợp lý và tính thị trường.
Các Báo cáo được kiểm toán sẽ giúp Quí vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán vốn đầu tư, Giá
trị quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả
các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quí vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn
đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo
Luật.
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DỊCH VỤ TƯ VẤN
Các chuyên gia tư vấn của FAC với kiến thức sâu rộng, am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm việc
thực tiễn đã cung cấp cho các khách hàng những giải pháp tốt nhất giúp cải tiến hệ thống kiểm soát nội bộ,
nâng cao hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các quy định của pháp luật.
Các dịch vụ mà FAC cung cấp rất đa dạng, bao gồm:
•

Tư vấn về Thuế: Tư vấn cho các Doanh nghiệp về Luật thuế; thực hiện các dịch vụ về đăng ký thuế, đăng
ký hóa đơn tự in, hoàn thuế, hỗ trợ quyết toán thuế, lập hồ sơ xét ưu đãi thuế … đảm bảo quyền lợi của
các Doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật Nhà nước đã ban hành.

•

Tư vấn các vấn đề liên quan đến Kế toán: Tư vấn tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán và hoàn
thiện các phần hành kế toán.

•

Tư vấn về dịch vụ Pháp lý: Soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục: đăng ký Chế độ kế toán, thành lập
Doanh nghiệp, điều chỉnh Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục
chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể Doanh nghiệp.

•

Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin: cung cấp các chương trình phần mềm Kế toán, Tài chính, Hành
chính sự nghiệp, …

•

Các hoạt động tư vấn khác: Theo yêu cầu của khách hàng trên các phương diện có liên quan đến Pháp
luật, Đầu tư, Tài chính, …

Trong những trường hợp cần thiết, chúng tôi có khả năng hợp tác tốt với các Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm
đạt được yêu cầu về chất lượng và hiệu quả phục vụ khách hàng. Hoạt động Tư vấn có hiệu quả cao của FAC
đã tăng thêm sự tin cậy và hài lòng của khách hàng đối với các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, các thông lệ kế toán Quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm
việc thực tiễn tại các Doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do FAC cung cấp luôn làm hài lòng các khách hàng. Các
dịch vụ kế toán mà FAC cung cấp bao gồm:
•

Ghi sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo yêu cầu của khách hàng.

•

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

•

Soát xét báo cáo tài chính.

•

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

•

Trợ giúp chuyển đổi báo cáo tài chính lập theo Chế độ kế toán Việt Nam sang hình thức phù hợp với thông
lệ kế toán được chấp nhận rộng rãi.

•

Cung cấp nhân viên kế toán và kế toán trưởng.
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QUẢN LÝ DỰ ÁN
Với lực lượng kỹ sư và thẩm định viên về giá chuyên nghiệp, Công ty FAC luôn luôn đáp ứng hiệu quả những
yêu cầu của khách hàng trong công tác quản lý dự án, bao gồm:
•

Quản lý chung dự án.

•

Tổ chức thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

•

Tổ chức thẩm định dự án đầu tư.

•

Tổ chức công tác thẩm định thiết kế (theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu đơn vị được thuê thẩm định
thiết kế), tổng dự toán công trình, dự toán các chi phí tư vấn theo yêu cầu phải lập dự toán.

•

Tổ chức công tác đấu thầu.

•

Tổ chức công tác giám sát (theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nghiệm thu đơn vị được thuê giám sát).

•

Tổ chức công tác kiểm định chất lượng công trình.

•

Tổ chức công tác nghiệm thu.

•

Tổ chức công tác thanh toán, thủ tục xây dựng trong quá trình đầu tư.

•

Tổ chức công tác hoàn công, quyết toán và quy đổi vốn đầu tư công trình.

•

Thực hiện các công việc khác hoàn tất đầu tư dự án.

ĐÀO TẠO
Trong môi trường cạnh tranh như hiện nay, việc nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn cho nhân viên luôn
được Ban Giám đốc các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.
Hoạt động đào tạo của FAC bao gồm:
•

Đào tạo các lớp Kế toán trưởng: FAC tổ chức các lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng, nhằm tạo điều kiện cho
các khách hàng có cơ sở bổ nhiệm kế toán trưởng theo quy định của Nhà nước.

•

Đào tạo các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và kiểm toán nội bộ, giám đốc tài
chính, kinh doanh chứng khoán … được tổ chức theo yêu cầu của khách hàng đã cung cấp cho học viên
nội dung các chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Quốc tế và Việt Nam, các chính sách, chế độ tài chính
hiện hành và kiến thức tài chính, chứng khoán và kinh doanh Quốc tế.

•

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và cung cấp những thông tin văn bản của Nhà nước mới ban hành.
Đây là chương trình cập nhật nghiệp vụ rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý về tài chính, kế
toán và thuế, …

•

Đào tạo nội bộ là công tác được duy trì liên tục nhằm chuyên nghiệp hóa đội ngũ nhân viên, đảm bảo phát
triển vững chắc trong cơ chế thị trường và thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế với Khu vực và Thế
giới.
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THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty

: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN FAC

Xuất xứ

: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỆ NHẤT

Tên viết tắt

: FAC Co., Ltd

Địa chỉ

: 39/3L Phạm Văn Chiêu - Phường 8 - Quận Gò Vấp - Tp. HCM

Văn phòng giao dịch

: Số 2/23 Quách Văn Tuấn, Khu K300, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ

: 5.000.000.000đ (Năm tỷ đồng)

Mã số thuế

:0305992447

Tài khoản VND

: 007.100.4606636 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN HCM

Website

: www.kiemtoan.net.vn

Email

: fac@fac.com.vn

Liên hệ

: Ông Nguyễn Trọng Huy - Phó Tổng Giám đốc

Di động: 0986.512.051

THÔNG TIN CÁC CHI NHÁNH
•

Chi nhánh tại Huế

Địa chỉ

: 06 Nguyễn Lương Bằng, Phú Hội, TP Huế

Điện Thoại : 0935.747.245 - Ông Hoàng Lê Minh Trưởng Văn phòng
E – Mail
•

: kiemtoan.hue@gmail.com

Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Đệ Nhất (Vũng Tàu)

Liên hệ

: Ông Lê Minh Lưu - Giám đốc

Địa chỉ

: 169 Trương Công Định - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Email

: fac_cnvungtau@fac.com.vn

•

Di động : 0903.934.592

Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Nha Trang

Liên hệ

: Ông Nguyễn Thịnh - Giám đốc

Di động : 0905.114.774

Địa chỉ

: 27 Đường B1, Khu Đô Thị Vĩnh Điềm Trung, P Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa

Email

: fac_cnnhatrang@fac.com.vn
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•

Công ty TNHH Kiểm toán FAC - Chi nhánh Miền Trung

Địa chỉ

: 159B Trần Quý Cáp, Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

THÔNG TIN CÁC VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
•

Văn phòng đại diện tại Đồng Nai

Địa chỉ

: 187 Phan Đình Phùng, KP II Phường Quang Vinh, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

E-mail

: fac_vpdddongnai@fac.com.vn

•

Văn phòng đại diện tại Cần Thơ

Địa chỉ

: 4/2/10 Bùi Thị Xuân - Thới Bình - Ninh Kiều - Cần Thơ

E-mail

: fac_vpddcantho@fac.com.vn

•

Văn phòng đại diện tại Bình Định

Liên hệ

: Ông Văn Quốc Vinh - Phó Giám đốc

Địa chỉ

: 302 Trần Hưng Đạo - TP. Qui Nhơn - Tỉnh Bình Định

Email

: fac_cnbinhdinh@fac.com.vn

•

Văn phòng đại diện tại Kiên Giang

Địa chỉ
•

: 572/9/6A Nguyễn Trung Trực, Phường Vĩnh Lục, Tp Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

Văn phòng đại diện tại KonTum

Địa chỉ
•

Di động : 0913.491.234

: 772 Phan Đình Phùng, TP KonTum, Tỉnh KonTum

Văn phòng đại diện tại Ninh Thuận

Địa chỉ

: 61/1 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Thanh Sơn, Tp Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
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DANH SÁCH CÁN BỘ NHÂN VIÊN
VÀ NĂNG LỰC, KINH NGHIỆM
ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
Trình độ và năng lực Nhân viên là yếu tố hàng đầu đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của Công ty
chúng tôi.
•

FAC có đội ngũ hơn 100 nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo ở nhiều trường đại học của Việt Nam; với
13 Chứng chỉ Kiểm toán viên cấp Nhà nước (CPA) và Thẩm định viên về giá; 90% có bằng Kỹ sư, Cử
nhân: kinh tế, luật.

•

Chất lượng dịch vụ, đạo đức nghề nghiệp và uy tín Công ty là những tiêu chuẩn hàng đầu mà mọi nhân
viên của FAC luôn luôn tuân thủ.

FAC hiểu biết thấu đáo về đất nước, con người và Luật pháp Việt Nam và có khả năng phối hợp với các cơ
quan quản lý của Việt Nam để giải quyết hiệu quả nhu cầu về dịch vụ của khách hàng.

NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NHÂN VIÊN CHỦ
CHỐT
Ông HOÀNG LAM

- Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Số 0701/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/11/2003

•

Thẻ Thẩm định viên về giá

- Bộ Tài chính cấp số I05018 do BTC cấp ngày 21/09/2010

•

Kỹ sư định giá xây dựng (hạng 1)

- Bộ Xây dựng cấp

•

Kinh nghiệm: hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc kiểm toán, tài chính .
•
•
•
•

Từ 1985 đến 1996, làm việc tại Liên đoàn Địa chất Miền Nam trong vị trí cán bộ quản lý.
Từ 1997 đến 2004, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí cán
bộ quản lý.
Từ 2005 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Độc Lập trong vị trí cán bộ quản
lý.
Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Tổng Giám đốc.

Ông LÊ HUY THƯ

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kiểm toán XDCB

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kỹ sư xây dựng

- Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

•

Thẻ Thẩm định viên về giá

- Bộ Tài chính cấp

•

Chứng chỉ hành nghề

•

• Thiết kế công trình Dân dụng - Công nghiệp
• Giám sát thi công công trình Dân dụng - Công nghiệp
• Kỹ sư định giá xây dựng
Kinh nghiệm: hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, xây dựng.
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•
•
•

Từ 2000 đến 2001, làm việc tại Công ty Tư vấn Xây dựng Dân dụng Việt nam (Bộ Xây dựng) trong vị
trí cán bộ giám sát.
Từ 2001 đến 2006, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí trợ
lý kiểm toán viên.
Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Trưởng phòng Kiểm toán Xây dựng
cơ bản và Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ông NGUYỄN TRỌNG HUY

- Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

•

Cử nhân kinh tế

•

Kinh nghiệm: hơn 17 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.
•
•
•
•

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Từ 1997 đến 2001, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí
Kiểm toán viên.
Từ 2001 đến 2004, làm việc tại Công ty Shell Gas Việt Nam trong vị trí Trưởng phòng điều phối.
Từ 2005 đến 2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn Đất Việt (Vietland) trong vị trí Trưởng
phòng Kinh doanh.
Từ tháng 10/2010 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ
trách kinh doanh.

Ông ĐIỀN VĂN CHÂU

- Phó Tổng Giám đốc

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Số 0074/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/06/1999

•

Kinh nghiệm: hơn 28 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vưc kiểm toán, tài chính .
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Từ tháng 12/1985 đến tháng 12/1996, làm việc tại Công ty Dịch vụ thương mại tổng hợp Chợ Bến
Thành trong vị trí Kế toán tổng hợp.
Từ tháng 01/1986 đến tháng 05/1989, làm việc tại Trường trung học Ngân hàng III Trung Ương trong
vị trí Giáo viên thuộc tổ bộ môn Kinh tế ngành.
Từ tháng 06/1989 đến 10/1991, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ thương mại tổng hợp Công ty
SAPSIMEX trong vị trí Kế toán trưởng.
Từ 11/1991 đến 12/1993, làm việc tại Công ty TNHH Minh Việt vị trí Kế toán tổng hợp.
Từ tháng 01/1994 đến 15/05/1999, làm việc tại Công ty Kiểm toán AFC trong vị trí Kiểm toán viên.
Từ tháng 19/05/2008 đến 03/2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán AFC trong vị trí Kiểm toán viên.
Từ tháng 06/2008 đến 30/06/2010, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm T.D.K
trong vị trí Kiểm toán viên – Giám đốc Chi nhánh Quận 1.
Từ tháng 07/2010 đến 30/06/204, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long – T.D.K
trong vị trí Kiểm toán viên – Giám đốc Chi nhánh Quận 1.
Từ 03/09/2013, làm việc tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Kiểm toán viên, Phó tổng giám
đốc.
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Bà NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN

- Chuyên viên, Kiểm toán viên

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 0481-2013-0991 do Bộ Tài chính cấp ngày 01/07/2013.

•

Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý

•

Kinh nghiệm: Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

•

Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán BCTC cho các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài.

Bà VŨ THỊ HÀ

- Chuyên viên, Kiểm toán viên

•

Cử nhân kinh tế tài chính

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Cử nhân luật kinh tế

- Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Số 0462/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 09/01/2001

•

Kinh nghiệm: hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.
•
•
•

Từ 1996 đến 2003, Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí Kiểm toán viên.
Từ 2004 đến 07/2011, làm việc tại Văn phòng luật sư Trương Đình Tùng vị trí Luật sư, Kiểm toán viên.
Từ tháng 08/2011 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Kiểm toán viên.

Ông VÕ ANH TUẤN
•

Kỹ sư xây dựng

- Giám đốc kỹ thuật
- Trường ĐH Kỹ thuật TP.HCM (nay là Trường Đại học Bách Khoa

TP. HCM)
•

Cử nhân cao đẳng Thẩm định giá

- Trường Cao đẳng Maketing TP. HCM (nay là Trường Đại Học Tài

chính – Maketing TP.HCM)
•

Thẻ Thẩm định viên về giá

•

Kinh nghiệm: hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, xây dựng.
•

- Bộ Tài chính cấp

Từ 1999 đến 2007, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí
Trưởng bộ phận quản lý kỹ thuật, phụ trách đào tạo kiểm toán đầu tư và xây dựng.

•

Từ 2008 đến 2010, làm việc tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) trong vị trí
Giám đốc kỹ thuật và chất lượng kiểm toán xây dựng cơ bản.

•

Từ 2010 đến nay, làm tại Công ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Giám đốc kỹ thuật – phụ trách kỹ
thuật kiểm toán xây dựng cơ bản.

Ông LÊ MINH LƯU

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Đệ Nhất

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Số 0702/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 18/11/2003

•

Kinh nghiệm: hơn 23 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.
•

Từ 1989 đến 2000, làm việc tại Công ty Phát triển Kinh tế Côn Đảo trong vị trí Kế toán trưởng.

11

2014

HỒ SƠ NĂNG LỰC
“Tạo dựng Uy tín và niềm tin”

•
•
•

Từ 2000 đến 2003, làm việc tại Công ty Dịch vụ Du lịch Dầu Khí trong vị trí Kế toán trưởng.
Từ 2003 đến 2006, làm việc tại Công ty TNHH một thành viên Hương Phong trong vị trí Trưởng phòng
Kế hoạch và Đầu tư.
Từ 2006 đến nay, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty và Giám
đốc Chi nhánh Đệ Nhất.

Ông NGUYỄN THỊNH

- Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc CN Nha Trang

•

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Số 0473/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 09/01/2001

•

Kinh nghiệm: hơn 19 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.
•
•
•
•

Từ 1995 đến 1996, làm việc tại Khách sạn Nha Trang Lodge trong vị trí kế toán.
Từ 1997 đến 2008, làm việc tại Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) thuộc Bộ Tài chính trong vị trí Phó
Giám đốc Chi nhánh.
Từ tháng 08 năm 2008 đến tháng 04 năm 2011, làm việc tại Công ty Cổ phần Vinpearl trong vị trí Kế
toán trưởng.
Từ tháng 05 năm 2011 đến này, làm việc tại Công ty Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Tổng Giám đốc
kiêm Giám đốc Chi nhánh Nha Trang.

Ông NGUYỄN MINH TRÍ

- Trưởng phòng BCTC FAC

•

Cử nhân kinh tế

- Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Số 0982/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày 11/11/2005

•

Kinh nghiệm: hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính, kế toán.
•
•
•
•

Từ 1999 đến 2003 làm việc tại Cty Cung ứng tàu biển Thương mại và Du lịch Nha Trang trong
vị trí kế toán
Từ 2005 đến 2007 làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) trong vị trí Trợ lý kiểm
toán viên.
Từ 2007 đến 2010 làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) trong vị trí Trưởng phòng
Kiểm toán .
Từ 01/10/2011 đến nay làm việc tại Công Ty TNHH Kiểm toán FAC trong vị trí Phó Giám đốc
Chi Nha Trang.

Ông DƯƠNG TIẾN DŨNG

- Chuyên viên, Kiểm toán viên

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0525/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày

15/11/2001
•

Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý.

•

Kinh nghiệm: Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

•

Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán BCTC cho các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài.
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Bà TRỊNH THỊ THU HƯƠNG

- Chuyên viên, Kiểm toán viên

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 0394/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày

09/01/2001.
•

Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý.

•

Kinh nghiệm: Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn luật.

•

Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho nhiều doanh nghiệp bao gồm các doanh
nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam.

•

Có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn hoạt
động ở các ngành nghề khác nhau.

Bà LÊ THỊ VÂN TRÂM

- Giám đốc Chi nhánh Miền Trung

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

•

Kiểm toán viên

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1470-2013-0991 do Bộ Tài chính cấp ngày 26/08/2013

•

Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý

•

Kinh nghiệm: Hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

•

Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán BCTC cho các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài.

Ông TRẦN HOÀNG HẠ

- Phó Giám đốc Chi nhánh Miền Trung

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Đà Nẵng

•

Kiểm toán viên

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1500/KTV do

Bộ Tài chính cấp ngày 06/07/2009
•

Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý

•

Kinh nghiệm: Hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
•
•

•
•
•

Từ tháng 12/2000 – 12/2004 làm việc tại Cty Xây dựng và Xuất nhập khẩu Giao Thông trong vị
trí kế toán viên.
Từ tháng 01/2005 – 12/2009 làm việc tại Trung tâm tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam nay
là Công ty CP Tư vấn Tài chính và Giá cả Quảng Nam trong vị trí Chuyên viên tư vấn Tài
chính, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính, Trợ lý kiểm toán (cộng tác viên cho các Cty Kiểm toán)
Từ tháng 09/2009 – 08/2010 làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm TDK-CN
Đà Nẵng trong vị trí Kiểm toán viên.
Từ tháng 09/2010– 06/2013 làm việc tại Cty TNHH Kiểm toán Quảng Việt trong vị trí Phó Giám
đốc, Giám đốc.
Từ tháng 07/2013 đến nay đang trong vi trí Phó giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán
FAC- Chi nhánh Miền Trung
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Ông LÊ DUY

- Chuyên viên, Kiểm toán viên

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

•

Kiểm toán viên

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 2138-2013-099-

1 do Bộ Tài chính cấp ngày 26/08/2013
•

Đã tham dự nhiều khóa đào tạo chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán và quản lý

•

Kinh nghiệm: Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

•

Trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài chính cho nhiều doanh nghiệp bao gồm các doanh
nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ phần, các tổ chức và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam.

•

Có kinh nghiệm trong công tác kiểm toán Báo cáo tài chính và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn hoạt
động ở các ngành nghề khác nhau
.

Bà PHAN THI TỐ TRINH

- Chuyên viên, Kiểm toán viên

•

Cử nhân kinh tế

- Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

•

Kiểm toán viên

- Chứng chỉ Kiểm toán viên số 2537/KTV do Bộ Tài chính cấp ngày
23/04/2013

Ông NGÔ QUANG HUY

- Trưởng Phòng Kinh doanh XDCB

•

Kỹ sư kỹ thuật Tài nguyên nước

- Trường Đại học Thuỷ lợi Hà Nội

•

Kinh nghiệm: Hơn 6 năm kinh nghiệm Kiếm toán chi phí đầu tư
Từ năm T6/2008 – T9/2008, là Cán bộ thiết kế Kỹ thuật Công ty tư vấn Xây Dựng thuỷ lợi I – Hà Nội
Từ T10/2008 – T9/2009, là Cán bộ Kỹ thuật Công ty Cổ phần đầu tư phát triển COTEC TP.HCM
Từ T9/2009 – nay, được phân công bên mảng Kiểm toán XDCB, nay là Trưởng phòng Kinh doanh XDCB

Ông LÊ ĐỨC THẮNG

- Trưởng Phòng XDCB 2

•

Cử nhân Cao đẳng Xây Dựng

- Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Công nghiệp

•

Kinh nghiệm: Hơn 7 năm kinh nghiệm Kiếm toán chi phí đầu tư
Từ năm 2004 – T7/2006, là Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Xây Dựng NTSC
Từ T8/2006 – nay, được phân công bên mảng Kiểm toán XDCB, nay là Trưởng phòng XDCB 2

Bà ĐINH THỊ HỒNG HẠNH

- Trưởng Phòng XDCB 1

•

Kỹ sư Đô Thị

- Trường Đại học Kiến Trúc TP.HCM

•

Kinh nghiệm: Hơn 6 năm kinh nghiệm Kiếm toán chi phí đầu tư
Từ năm 2007 – 2008, là Đội thi công của Công ty Waseco – Kỹ thuật B Công ty TNHH Thành Đông Bình
Từ 2008 – nay, được phân công bên mảng Kiểm toán XDCB, nay là Trưởng phòng XDCB 1
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CƠ SỞ PHÁP LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

•

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

•

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán (Trụ sở và các chi nhánh)

•

Quyết định của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận cho Công ty được
thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh
chứng khoán.

•

Công văn công bố danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán (số thứ tự 88, số hiệu
công ty số 099)

•

Danh sách kiểm toán viên được đăng ký hành nghề kiểm toán của Công ty

•

Các chứng chỉ Kiểm toán viên
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