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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Mục tiêu ngắn hạn:Tìm được môi trường làm 
việc mới phù hợp, với những kiến thức và kinh 
nghiệm có được về công việc kế toán. Tôi mong 
muốn rằng sẽ đóng góp trong sự phát triển của 
công ty trong tương lai.
Mục tiêu dài hạn: Trở thành kiểm toán viên

KỸ NĂNG
Tin học văn phòng

Tiếng Anh giao tiếp

GIẢI THƯỞNG

- Đọc sách 
- Xem phim 
- Chụp ảnh 
- Tình nguyện

CHỨNG CHỈ
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TIẾT MỸ TRINH
- Kế toán công nợ 
- Kế toán bán hàng 
- Kế toán nội bộ 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING (2008 - 2011)

Bằng Cấp Cao Đẳng Kế Toán.
Mô tả:Được đào tạo các nghiệp vụ chuyên ngành kế toán ( bao gồm: kếtoán 
doanh nghiệp - ngân hàng). Đào tạo các nghiệp vụ chuyênvề ngân hàng - tín 
dụng - thanh toán quốc tế...

Chuyên Ngành: Kế Toán

ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING (2013 - 2015)

Hệ Đại Học - Bằng Cử Nhân Kế Toán.
Chương trình đào tạo các nghiệp vụ nâng cao chuyên ngành kế toán -thuế - tin 
học kế toán -các nghiệp vụ liên quan ngân hàng .

Chuyên Ngành :Kế Toán

VIỆN ĐÀO TẠO KẾ TOÁN KIỂM TOÁN -KETOANPRO (2012)

Chứng chỉ Kế toán Tổng Hợp Thực Hành
Tốt nghiệp loại Khá.
Chương trình đào tạo:
- Lựa chọn hình thức sổ sách kế toán phù hợp với quy mô, môhình doanh 
nghiệp
- Mở các loại sổ sách kế toán theo yêu cầu
Tính, phân bổ chi phí tiền lương, BHXH, BHYT… ; phânbổ khấu hao CCDC, 
TSCĐ.
- Bao gồm : Các nghiệp vụ kế toán về mua sắm CCDC &TSCĐ,nghiệp vụ kế 
toán về góp vốn, nghiệp vụ kế toán mua, bán nội địa, xuất nhập khẩp,nghiệp 
vụ kế toán kho hàng hoá, nguyên vật liệu... các loại thuế.Kế toán tính giá 
thành - chi phí dở dang . Kết chuyển các tàikhoản liên quan, tính giá vốn, giá 
thành
Thiết lập, vào sổ tổng hợp, vào các sổ thẻ chi tiết, lưu chứng từ
- Lập báo cáo thuế hàng tháng( Thuế GTGT, TNDN, TNCN) inbáo cáo thuế;Lập 
báo cáo tài chính cuối kỳ; Quyết toán thuế năm . Hướng dẫn thực hành trên 
excel - phần mềm kế toán misa. Báo cáo kế toán cho các bộ phận liên quan ;

Chuyên Ngành: Kế Toán

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
C.TY CP TM XÂY LẮP KHUNG NHÀ THÉP ĐẠI TRƯỜNG 
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- Chứng chỉ kế toán tổng hợp
- Chứng chỉ kế toán tài chính doanh nghiệp và 
khai báo thuế.
- Chứng chỉ Tin Học Văn Phòng A
- Chứng chi Tin Học Văn Phòng B

SỞ THÍCH

- Đọc sách 
- Xem phim 
- Chụp ảnh 
- Tình nguyện
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THẮNG

- Xuất hóa đơn, tập hợp các chứng từ hóa đơn nhập liệu . Lập bảng kê mua 
vào - bán ra, theo dõi hàng tồn kho, theo dõi công nợ khai báo thuế theo quý. 
Theo dõi sổ phụ TGNH, theo dõi thu chi. 
- Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong quá trình làm việc dưới sự 
chỉ đạo của kế toán trưởng

Vị trí: Kế toán nội bộ

CÔNG TY TÀI CHÍNH DIAMOND STAR

- Tư vấn sản phẩm cho vay đến khách hàng. 
- Theo dõi hồ sơ vay của khách hàng.

Vị trí: Telesale về Rút tiền mặt thẻ tín dụng.

NAPOLI COFFEE

tập hợp các chứng từ hóa đơn nhập liệu .
- Theo dõi tình hình hang tồn kho, theo dõi tiền mặt,tính tiền bil và tổng kết 
cuối ngày

Vị Trí : Kế toán kiêm thu ngân

DNTN TUẤN ĐỨC

- tập hợp các chứng từ hóa đơn nhập và định
khoản
- Theo dõi hàng tồn kho, theo dõi tiền gửi ngân
hàng, theo dõi công nợ, lập sỗ cái kế toán. Khai
báo thuế GTGT, làm hồ sơ tăng (giảm) BHXH .
- Phụ giúp kế toán trưởng quyết toán năm, lập
báo cáo tài chính.

Vị trí: Kế toán nội bộ

CÔNG TY DU LỊCH QUỐC THÁI

- tập hợp các chứng từ hóa đơn nhập và định
khoản
-Theo dõi thu chi- tiền gửi ngân
hàng, theo dõi công nợ, lập sỗ cái kế toán. Khai
báo thuế GTGT, làm hồ sơ tăng (giảm) BHXH .
- Phụ giúp kế toán trưởng quyết toán năm, lập
báo cáo tài chính.

Vị trí: Kế toán nội bộ

CÔNG TY MASS RECRUITMENT

- Đăng tin tìm kiếm ứng viên, tuyển dụng và phỏng vấn ứng viên.
- Hỗ trợ ừng viên khi tham gia đào tạo và thử việc,

Vị trí: Chuyên viên tuyển dụng

HOẠT ĐỘNG
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Nhóm tình nguyện ĐH MARKETING

- Phát những phần viện trợ cho các trung tâm trẻ em bị chất độc màu da cam - 
người già neo đơn.
- Bánh trưng ngày tết quê em năm 2009,2010

Tình nguyện viên
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