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MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP

- Mục tiêu ngắn hạn:
+ Mong muốn làm việc trong công ty liên quan 
đến lĩnh vực thuế, kế toán có cơ hội
nâng cao, phát triển kĩ năng bản thân, ứng phó 
được với các tình huống có thể gặp
trong thực tế.
+ Không ngừng trau dồi kiến thức để đáp ứng 
được các yêu cầu của côngviệc
+ Trở thành nhân viên trong lĩnh vực kế toán, 
thuế.
- Mục tiêu dài hạn:
+ Trở thành một trưởng nhóm, không ngừng 
học hỏi và có nhiều tiến bộ trong công
việc đạt được các vị trí cao trong công việc
+ Học tập và ôn thi chứng chỉ liên quan đến 
ngành nghề như: CPA, CPT

KỸ NĂNG
Tiếng anh

Tin học văn phòng

Làm việc nhóm

Quản lý công việc
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Hồ Thị Minh Thư
- Kế toán thuế 
- Hành chính nhân sự 
- Vị trí khác 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Học viện Tài chính

GPA: 3.67/4
Thuế

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
Công ty TNHH I-Glocal

- Thực hiện các hợp đồng dịch vụ kế toán/thuế cho khách hàng: Book sổ kế 
toán
- Lập báo cáo tài chính/báo cáo thuế cho khách hàng;
- Soát xét báo cáo tài chính/báo cáo thuế định kỳ cho khách hàng
- Thực hiện quyết toán thuế TNCN, TNDN cho khách hàng
- Kê khai, hoàn thiện các báo cáo thuế hàng tháng/ hàng quý cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng thực hiện thanh tra đóng cửa văn phòng đại diện

Nhân viên tư vấn Kế toán - Thuế

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ RISING TIME

- Giới thiệu các sản phẩm của công ty (kẹo, kẹo mút và thạch trái cây) đến 
khách hàng 
- Thuyết phục khách hàng mua các sản phẩm của công ty 
- Giới thiệu được sản phẩm tới khách hàng và có nhiều khách hàng mua hàng 
và nhận được sự hài lòng từ họ
- Tăng doanh số bán hàng cho công ty 
- Giúp nhiều người biết đến sản phẩm hơn về sản phẩm

Nhân viên tư vấn bán hàng/ tiếp thị sản phẩm

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen

Ghi chép các dịch vụ mà khách hàng sử dụng, sau đó tính tiền
Thành tích đạt được:
- Xử lí được các tình huống liên quan đến các con số
- Biết được cách viết hóa đơn đúng, các hóa đơn như thế nào là hợp lệ, không 
hợp lệ
- Biết cách lập tờ khai thuế

Nhân viên Thu ngân
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GIẢI THƯỞNG

- Du lịch
- Khám phá ẩm thực vùng miền
- Làm quen, kết bạn

CHỨNG CHỈ

- Kế toán thuế tổng hợp

SỞ THÍCH

- Du lịch
- Khám phá ẩm thực vùng miền
- Làm quen, kết bạn

NGƯỜI THAM CHIẾU
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HOẠT ĐỘNG
Hội đồng hương Nghệ An Học viện Tài chính

Tham gia tình nguyện tại trung tâm chăm sóc, hỗ trợ người khuyết tật
- Dọn dẹp khuôn viên trung tâm
- Vui chơi cùng các bạn ở trung tâm

Tình nguyện viên

JOB FESTIVAL 2019

- Tuyên truyền về lễ hội việc làm đến các bạn sinh viên khu vực Đại học Mỏ - 
Địa chất và Học viện Tài chính
- Có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các Doanh nghiệp
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội nâng cao các kỹ nă

Tình nguyện viên

Hiến máu tình nguyện

- Tham gia hiến máu tình nguyện
Tình nguyện viên

DỰ ÁN THAM GIA

THÔNG TIN THÊM
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