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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

Với kinh nghiệm hơn 10 năm làm kế toán 
trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh thương 
mại, xây dựng, dịch vụ…và tinh thần học hỏi 
không ngừng cập nhật kiến thức chuyên môn, 
tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và 
góp phần sự phát triển của doanh nghiệp. Do 
vậy tôi luôn ý thức nâng cao chuyên môn và kỹ 
năng, trau dồi để có được thành công trong sự 
nghiệp. Tôi mong muốn được làm việc trong 
một môi trường ổn định và phát triển để có cơ 
hội gắn bó và đồng hành cùng doanh nghiệp, 
có thu nhập tốt cũng như mang lại lợi nhuận 
cho doanh nghiệp

KỸ NĂNG
Thành thạo PMKT MISA

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng XL công việc

SỞ THÍCH

1Trang Sanketoan.vn

Vũ Kim Hoa
- Kế toán thuế 
- Kế toán tổng hợp 
- Kế toán trưởng 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán Học viện tài chính

Cử nhân tiếng Anh Đại học quốc gia HN

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
CÔNG TY CỔ PHẦN MASTER TRAN

Lĩnh vực hoạt động: phân phối độc quyền các sản phầm thực phẩm chức năng 
bảo vệ sức khỏe số 1 thuộc thương hiệu Doppellherz của CHLB Đức tại Việt 
Nam
• Tổ chức điều hành công việc: phân công, giám sát đôn đốc, hỗ trợ các nhiệm 
vụ của phòng.
• Hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng phát triển nhân lực của phòng
• Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá KPI nhân viên phòng kế toán
• Kiểm tra, kiểm soát doanh thu, chi phí công ty
• Kiểm soát nguồn vốn và tài sản đảm bảo sử dụng có hiệu quả, đúng quy 
định 
• Lập và phân tích BCTC, báo cáo định kỳ
• Sắp xếp, lư trữ, quản lý hồ sơ,chứng từ kế toán khoa học, gọn gàng
• Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT, Ban Giám đốc.

KẾ TOÁN TRƯỞNG: 11/2019 -03/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG KM VIỆT NAM:

Lĩnh vực hoạt động: tư vấn, xây dựng các công trình công nghiệp cho các chủ 
đầu tư nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản
• Tổ chức và kiểm soát công việc chuyên môn phòng kế toán vận hành theo 
quy định pháp luật, điều lệ, quy chế công ty. 
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo quy định của pháp 
luật và yêu cầu của Công ty.
• Kiểm soát doanh thu và chi phí các công trình
• Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát quản lý các khoản chi phí hoạt động, 
mua sắm TSCĐ, kiểm soát hệ thống giá thành
• Hướng dẫn, tư vấn cho các bộ phận, phòng ban để thực hiện theo đúng quy 
trình, đảm bảo tuân thủ, hiệu quả 
• Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tại liệu liên quan một 

KẾ TOÁN TRƯỞNG :12/2018 -10/2019
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Đọc sách, du lịch, nấu ăn

NGƯỜI THAM CHIẾU

Khi có yêu cầu
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cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty. 
• Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT, Ban Giám đốc.

CÔNG TY CỔ PHẦN NNB GROUP

Lĩnh vực hoạt động: kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng
• Theo dõi các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản setup nhà hàng. 
• Tổ chức và điều hành bộ máy kế toán vận hành theo quy định pháp luật, 
điều lệ, quy chế công ty. 
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo quy định của pháp 
luật và yêu cầu của Công ty. 
• Kiểm soát doanh thu và chi phí nhà hang
• Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tại liệu liên quan một 
cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty. 
• Các công việc khác theo sự phân công của HĐQT, Ban Giám đốc.

KẾ TOÁN TRƯỞNG:12/2017 – 6/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 
SƠN TÂY

Lĩnh vực hoạt động: dich vụ công ích, chăm sóc cây xanh, duy trì cảnh quan, 
chiếu sáng đô thị, duy trì vệ sinh môi trường, hệ thống thoát nước, thi công 
hạng mục chiếu sáng, công trình cải tạo chỉnh trang đô thị…

• Tổ chức, điều hành toàn bộ hoạt động của phòng tài chính kế toán bảo đảm 
tuân thủ theo quy định Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của công ty
• Chịu trách nhiệm thực hiện công tác quyết toán thuế, giải trình số liệu khi cơ 
quan thuế thanh tra, kiểm tra.
• Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế theo quy định của pháp 
luật và yêu cầu của Công ty. 
• Kiểm soát doanh thu và chi phí 
• Tổ chức bảo quản và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, chứng từ, tại liệu liên quan một 
cách khoa học theo thời hạn quy định của Pháp luật và Công ty. 
• Tham mưu giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác xây dựng kế 
hoạch tài chính, quản lý tài sản, nguồn vốn của công ty đảm bảo bảo toàn và 
phát triển, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Tham mưu cho lãnh đạo trong 
việc xây dựng, ban hành các quy chế về quản lý và điều hành sản xuất của 
công ty.

KẾ TOÁN TRƯỞNG:4/2011 – 11/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 
SƠN TÂY

• Theo dõi và hạch toán các tài khoản công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương 
và các khoản chi phí theo lương. 
• Theo dõi hạch toán các khoản thuế TNCN. 
• Kết hợp các kế toán viên khác kiểm soát chứng từ thanh toán các khoản chi 
phí theo đúng quy định của Pháp luật về kế toán, thuế.
• Thực hiện các báo cáo thuế định kỳ: báo cáo thuế GTGT, báo cáo thuế 
TNCN…. 
• Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Cuối năm tổng 
hợp sổ sách, kết chuyển lên báo cáo tài chính.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP:1/2005 – 3/2011
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• Hỗ trợ kế toán trưởng làm việc với các đoàn thanh kiểm tra, tổ chức tài chính, 
tín dụng khi Công ty làm hồ sơ vay vốn. 
• Thực hiện các công việc khác khi được kế toán trưởng phân công.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VIỆT NAM TẠI CÔ- OÉT

• Tư vấn cho khách về sản phẩm 
• Làm đơn mua hàng
• Xuất hóa đơn 
• Báo cáo doanh số bán ra, mua vào.

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG:3/2002 – 3/2004
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