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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Tìm được môi trường làm việc mới phù hợp với 
những kiến thức và kinh nghiệm đã có trong 
công việc, đóng góp vào sự phát triển của Công 
ty trong tương lai.

KỸ NĂNG
Thành thạo word, excell, mail outlool

Tiếng Anh giao tiếp

GIẢI THƯỞNG

Xem phim
Chụp ảnh
Đi du lịch

CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ tiếng anh
Chứng chỉ tin học
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Đỗ Thị Ngoan
- Kế toán thuế 
- Kế toán nội bộ 
- Kế toán tổng hợp 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Đại Học Kinh tế Quốc Dân
Chuyên ngành: Kế toán tổng hợp

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty CP Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam

+Tập hợp chứng từ vào phần mềm kế toán;
+ Nhận báo giá và xác nhận đặt hàng từ nhân viên kinh doanh tiến hành làm 
thủ tục xuất kho và xuất hóa đơn cho khách hàng;
+ Theo dõi và cập nhật tình hình công nợ phát sinh trong ngày và hạch toán 
vào phần mềm Misa;
+ Hằng ngày thực hiện theo dõi Thu – Chi và cuối ngày báo cáo lại cho cấp 
trên;
+ Chấm công, Tính lương cho nhân viên;
+Soạn và rà soát kiểm tra lại hợp đồng kinh tế với khách hàng và nhà cung 
cấp;
+Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, lập lệnh thanh toán bằng UNC… cuối 
tháng kiểm tra và rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
+ Xuất hoá đơn cho khách hàng (hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử);
+ Cân đối hóa đơn đầu ra và đầu vào;
+ Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách hàng;
+Hạch toán chứng từ thuế phát sinh hàng ngày;
+Cuối quý tập hợp rà soát chứng từ và hoàn thiện hồ sơ chứng từ lập tờ khai 
thuế theo quý và nộp lên chi cục thuế qua phần mềm thuế;
+Làm thủ tục báo tăng, báo giảm, chốt sổ, trợ cấp ốm đau, thai sản… và hoàn 
thiện hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên;
+Soạn thảo hợp đồng lao động cho nhân viên;
+Làm báo cáo tài chính cuối năm;

kế toán tổng hợp, kế toán thuế

Công Ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Ngôi Sao Vàng

+Tập hợp chứng từ vào phần mềm kế toán;
+ Nhận báo giá và xác nhận đặt hàng từ nhân viên kinh doanh tiến hành làm 
thủ tục xuất kho và xuất hóa đơn cho khách hàng;
+ Theo dõi và cập nhật tình hình công nợ phát sinh trong ngày và hạch toán 
vào phần mềm Misa;

kế toán tổng hợp, nhân viên kế toán thuế
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NGƯỜI THAM CHIẾU
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+ Hằng ngày thực hiện theo dõi Thu – Chi và cuối ngày báo cáo lại cho cấp 
trên;
+ Chấm công, Tính lương cho nhân viên;
+Soạn và rà soát kiểm tra lại hợp đồng kinh tế với khách hàng và nhà cung 
cấp;
+Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, lập lệnh thanh toán bằng UNC… cuối 
tháng kiểm tra và rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
+ Xuất hoá đơn cho khách hàng (hoá đơn giấy và hoá đơn điện tử);
+ Cân đối hóa đơn đầu ra và đầu vào;
+ Đối chiếu công nợ với nhà cung cấp và khách hàng;
+Hạch toán chứng từ thuế phát sinh hàng ngày;
+Cuối quý tập hợp rà soát chứng từ và hoàn thiện hồ sơ chứng từ lập tờ khai 
thuế theo quý và nộp lên chi cục thuế qua phần mềm thuế;
+Làm thủ tục báo tăng, báo giảm, chốt sổ, trợ cấp ốm đau, thai sản… và hoàn 
thiện hồ sơ bảo hiểm cho nhân viên;
+Soạn thảo hợp đồng lao động cho nhân viên;
+Làm báo cáo tài chính cuối năm;

HOẠT ĐỘNG

DỰ ÁN THAM GIA

THÔNG TIN THÊM
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