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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 
 Kế toán 
 Thuế 

 

QÚA TRÌNH CÔNG TÁC 
 
Lĩnh vực chuyên môn: Thực hiện các công việc liên quan đến Kế 
toán và thuế của doanh nghiệp. Bao gồm các công việc thu thập, xử 
lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế 
toán; Thực hiện kê khai thuế tháng/hoặc quý đối với thuế GTGT và 
thuế thu nhập các nhân, khai quyết toán thuế hàng năm đối với 
thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế và thuế 
khác; Lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác liên quan đến kế 
toán.  
 
Từ tháng 3 năm 2009 làm việc cho Bizconsult với vai trò là người 
Phụ trách kế toán, thực hiện các công việc liên quan đến kế toán và 
thuế của Công ty. Ngoài ra còn thực hiện việc tính toán, kê khai các 
loại thuế và lập báo cáo tài chính cho khách hàng. 
 
Từ tháng 5 năm 2005 đến tháng 2 năm 2009 làm việc tại Công ty 
TNHH Ferroli Việt Nam với vai trò là người Phụ trách các công việc 
liên quan đến kế toán và thuế của Công ty như: Kế toán bán hàng; 
Kế toán thanh toán; Kế toán giá thành; Kế toán thuế và Kế toán 
tổng hợp.  
 
Từ năm 2003 đến tháng 5 năm 2005 làm việc cho một công ty của 
Italy với vị trí Hành chính và Thủ quỹ. 
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 Nhân viên xuất sắc các năm (2005, 2006, 2007 & 2008) 

 
 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Học viện Tài chính, Khoa Kế toán Doanh nghiệp, Cử nhân  
 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hội Khoa học Kinh tế 

Việt Nam, Chứng chỉ Kế toán trưởng (2005) 
 Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính, Chứng chỉ Bồi dưỡng 

kế toán trưởng (2009) 
 
 

 
 
 
 
 


