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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

CHỨNG CHỈ

- Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ 
bản
- Chứng chỉ kế toán trưởng
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Bùi Thị Thu Chang
- Kế toán tổng hợp 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
- Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hunasco ( từ 8/2021-
3/2023)

- - Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý chứng từ, cập nhật và ghi sổ
- Thực hiện các nghiệp vụ: thanh toán mua, bán hàng, tiền lương, doanh thu, 
chi phí, báo cáo theo yêu cầu cấp trên 
-Kê khai thuế GTGT, kê khai thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN
- Lập báo cáo tài chính 
- Kiểm tra, đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh
- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ. 
- Hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo tiêu chuẩn, chuẩn mực kế toán
- Tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Kiểm soát thu – chi và chi phí nội bộ

Vị trí: Kế toán tổng hợp

- Công ty cổ phần công nghệ S Tel Việt Nam (1/2019-
8/2021)

- Kiểm soát hóa đơn mua vào bán ra
- Cân đối chi phí, tài chính
- Hạch toán thu nhập, chi phí khấu hao, TSCĐ,công nợ , các nghiệp vụ khác, 
thuế GTGT
- Kê khai thuế GTGT, kê khai thuế TNCN báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn 
theo kỳ, tạm tính thuế TNDN
- Lên báo cáo tài chính, quyết toán TNCN, TNDN
- Bảo hiểm: báo tăng, báo giảm, thai sản, ốm đau
- Đối chiếu công nợ với khách hàng, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp
- Theo dõi nhập xuất tồn hàng hóa
- Chấm công, tính lương thanh toán lương cho nhân viên
- Tính giá thành sản phẩm
- Làm việc với cơ quan thuế, bảo hiểm, ngân hàng khi có nghiệp vụ phát sinh
- Phần mềm misa, in ấn, cất chứng từ sổ sách cẩn thận
- Các công việc hành chính khác khi phát sinh
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo đúng quy định 
pháp luật và yêu cầu của công ty.
- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến thuế: Giải trình số 
liệu, làm việc với cơ quan thuế…
- Kiểm soát thu – chi và chi phí
- Hỗ trợ Giám đốc thực hiện các giao dịch (các vấn đề phát sinh) với ngân 
hàng.

Vị trí: - Nhân viên kế toán thuế
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SỞ THÍCH

- Đọc sách 
- Xem phim 
- Chụp ảnh 
- Tình nguyện
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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại Học Chu Văn An

Bằng : Cao Đẳng kế toán
Ngành nghề : Kế Toán

HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN THAM GIA

THÔNG TIN THÊM
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