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HỘI ĐOÀN

• Thành viên Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

CÁC HÌNH THỨC ĐÀO
TẠO KHÁC

• Đang theo học ACCA (UK)
• Đã tham gia các khóa đào tạo hàng năm liên quan đến kiểm toán,
kế toán, tài chính, thuế,.. tại Việt Nam và nước ngoài nhằm nâng
cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, kinh tế,
kỹ thuật và thị trường.

NƠI LÀM VIỆC

Việt Nam

VỊ TRÍ ĐỀ NGHỊ

Trưởng ban kiểm soát

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Từ:
Công ty:

Tháng 05 năm 2014 đến nay
Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (Baker Tilly A&C)

Vị trí:

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc dịch vụ tư vấn

Từ:

Tháng 06 năm 2011 đến tháng 4 năm 2014

Công ty:

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Vị trí:

Giám đốc Kiểm toán

Từ:

Tháng 08 năm 2007 đến tháng 05 năm 2011

Công ty:

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

Vị trí:

Chủ nhiệm Kiểm toán

Từ:

Tháng 01 năm 2007 đến tháng 07 năm 2007

Công ty:

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

Vị trí:

Kiểm toán viên chính

01 tháng 5 năm 1979
QUỐC TỊCH: Việt Nam
• Cử nhân Kinh tế (Khóa 1998) – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí
Minh. Chuyên ngành: Tài Chính, Tiền Tệ và Tín dụng
• Chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài Chính cấp vào
năm 2007
• Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Khóa 2009) – Đại học kinh tế Thành
phố Hồ Chí Minh

Từ:

tháng 10 năm 2004 đến tháng 12 năm 2006

Công ty:

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

Vị trí:

Kiểm toán viên

Từ:

tháng 10 năm 2002 đến tháng 09 năm 2004

Công ty:

Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn

Vị trí:

Trợ lý kiểm toán

CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN MINH HỌA RÕ NÉT KHẢ NĂNG
HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO
Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: BORDA – COMPED
Cooperation Project and BORDA – LIRE Cooperation Project projects cooperated among Bremen Overseas Research &
Development Association - BORDA, Cambodia Education and
Waste Management Organization – COMPED and Cambodia
Association of Civil Engineers – CACE and Lao Institute for
Renewable Energy - LIRE
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến 31 tháng 12 năm
2008
Địa điểm thực hiện: Cambodia and Laos
Khách hàng: Bộ Hợp Tác Kinh tế Đức - BMZ
Mô tả: Cải thiện sinh kế cộng đồng kém phát triển cũng như bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên ở khu vực Đông Nam Á; cải thiện điều kiện
cung cấp nước sạch ở khu vực nông thôn bằng cách áp dụng công
nghệ xử lý nước thải tập trung và cung cấp thiết bị
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán
Công việc thực hiện:
Kiểm tra tính đúng đắn của các hoạt động kế toán và tính tuân
thủ đối với các quy định pháp luật có liên quan;
-

Kiểm tra các công cụ và quy trình kiểm soát nội bộ của dự án;

Kiểm tra sổ sách kế toán của dự án và chứng từ các khoản thu
chi; đối chiếu số thực trả tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán và các
khoản thanh toán chưa thực hiện nhưng được ghi nhận là chi phí
cùng kỳ theo nghĩa vụ phát sinh (đối chiếu các khoản thu chi, các
tài khoản thanh toán và chi phí dựa trên khái niệm về tính chính
xác).
-

vv

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2008/2009
Địa điểm: 97Bis Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á
Mô tả: Huy động vốn ngắn hạn, dài hạn và trung hạn bằng tiền gửi
có kỳ hạn, không kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi; Cho vay ngắn hạn
và dài hạn; thực hiện các dịch vụ ngân hàng
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm
2007/2008/2009
Địa điểm: Tầng 19, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: Ngân hàng Trung Quốc – Chi nhánh Thành phố Hồ
Chí Minh
Mô tả: Huy động vốn ngắn hạn, dài hạn và trung hạn bằng tiền gửi
có kỳ hạn, không kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi; Cho vay ngắn hạn
và dài hạn; thực hiện các dịch vụ ngân hàng
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán (2007/2008) và chủ nhiệm kiểm toán
(2009)
Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 01 đến 31 tháng 12 năm 2007/2008
Địa điểm: 115 –121 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình,
Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
Mô tả: Huy động vốn ngắn hạn, dài hạn và trung hạn bằng tiền gửi
có kỳ hạn, không kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi; Cho vay ngắn hạn
và dài hạn; thực hiện các dịch vụ ngân hàng
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm
2008/2009
Địa điểm: KCN Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai

Khách hàng: Nippon paint (Vietnam) Ltd., Co
Mô tả: Sản xuất các loại sơn chất lượng cao, dung môi sơn, mát-tít
và hóa chất xử lý bề mặt
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán (2008) và chủ nhiệm kiểm toán
(2009)

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Tư vấn tài chính, thuế và
kế toán
Thời gian: từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm
2009
Địa điểm: 126 (Floor 6, Hùng Vương Plaza), Hùng Vương, Quận 5,
Thành phố Hồ Chí Minh

Khách hàng: Phat Dat Corporation
Mô tả: xây dựng nhà ở; kinh doanh bất động sản của chủ sở hữu
hoặc chủ đi thuê
Vị trí: Chủ nhiệm tư vấn
Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm
2009
Địa điểm: Tầng 10, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận
1, Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: China shipping (vietnam) co., Ltd.
Mô tả: Cung cấp dịch vụ môi giới tàu biển, dịch vụ giao nhận và
kho bãi; kinh doanh kho bãi; cung cấp tàu biển; cho thuê và sửa
chữa containers và cung cấp dịch vụ vận tải biển và đường bộ.
Vị trí: Chủ nhiệm kiểm toán

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm
2009
Địa điểm: 121 Nguyễn Thái Học, Thị xã Thốt Nốt, Thành phố Cần
Thơ
Khách hàng: Gentraco Corporation
Mô tả: Chế biến thực phẩm xuất khẩu; kinh doanh vật liệu nông
nghiệp; xuất khẩu sản phẩm nông lâm ngư nghiệp; xuất khẩu gạo
trực tiếp; nuôi và chế biến thủy sản
Vị trí: Chủ nhiệm kiểm toán

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: Từ 01 tháng 01 năm 2009 đến 31 tháng 12 năm 2009
Địa điểm: 48/5 Đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình,
Thành phố Hồ Chí Minh
Khách hàng: Tuong An Vegetable Oil Joint Stock Company
Mô tả: Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa làm từ dầu
thực vật và mỡ động vật, hạt chứa dầu, rau câu dừa; sản xuất và
kinh doanh các loại bao bì.
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán

Tên dự án hoặc nhiệm vụ được giao: Kiểm toán Báo cáo tài
chính
Thời gian: 01 Jan 2010 to 31 April 2010
Địa điểm: Xa lộ 80, Huyện Kiên Lương, Tỉnh Kiên Giang
Khách hàng: Ha Tien 2 Joint Stock company
Mô tả: Sản xuất và kinh doanh xi măng và sản phẩm làm từ xi
măng, các vật liệu xây dựng (gạch, tôn, vữa, bê tông), xi măng
chưa nung, vậtt liệu dùng trong ngành xây dựng; sản xuất, khai
thác và kinh doanh cát, đá, sỏi và các phụ gia xây dựng
Vị trí: Trưởng nhóm kiểm toán

CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN CHO KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ LIÊN
QUAN ĐẾN DỊCH VỤ TƯ VẤN (THUẾ, TÀI CHÍNH DOANH
NGHIỆP VÀ PHÁP LÝ)
Khách hàng &
Quốc gia

Vị trí

Lĩnh vực

RKW Lotus
Investment Co.,
Ltd. Singapore,
Germany
Brightstar
Logistics Pte.,
Ltd.
Singapore
Amata

Giám đốc dự án

Đầu tư
(sản phẩm nhựa)

Chủ nhiệm dự
án

Kinh doanh
(điện thoại di động)

Chủ nhiệm dự
án

Dịch vụ

Chủ nhiệm dự
án

Sản xuất
(Gia vị tạo mùi)

Symrise Asia
Pacific Pte.,
Ltd.,
Singapore

Aker Solutions
Singapore Pte
Ltd.
Singapore

Giám đốc dự án

Sản phẩm khai thác

Procter &
Gamble
International
Operations Pte
Ltd.
Singapore

Chủ nhiệm dự
án

Sản xuất và kinh doanh
(Hàng tiêu dùng)

Giám đốc dự án

Ngân hàng

Giám đốc dự án

Dịch vụ
(Vận tải)

Mega
International
Commercial
Bank
Panalpina World
Transport Việt
Nam

10. CAM KẾT
Với tất cả kiến và lòng tin, tôi xác nhận rằng bản lý lịch này mô tả chính xác các thông tin về bản
thân tôi cũng như các bằng cấp và kinh nghiệm công việc. Tôi hiểu rằng bất kỳ sai sót trọng yếu
được mô tả trong tài liệu này có thể làm tôi không đủ điều kiện tham gia ứng cử hoặc bị bác đơn.

Ngày 10 tháng 05 năm 2016
Nguyễn Ngọc Thành

