
HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH

KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C 

Hotline: (84 28) 354 72 9 72

Website: www.a-c.com.vn





Kính thưa Quý Công ty,

Baker Tilly A&C hân hạnh gửi đến Quý Công ty lời chào trân

trọng.

Ý thức được sứ mệnh bảo vệ và nâng cao giá trị cho khách

hàng, đội ngũ nhân sự của chúng tôi không ngừng học hỏi

và phát triển đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn,

chất lượng dịch vụ và khả năng lắng nghe. Được đưa ra

những giải pháp hữu ích nhất cho Quý khách hàng là niềm

hạnh phúc cho tập thể chúng tôi.

Chúng tôi khát khao được đồng hành và tạo ra những giá trị

bền vững cho Quý Khách hàng, bằng tất cả năng lực và tâm

huyết của tập thể chuyên gia Baker Tilly A&C.

Chúng tôi tri ân sự gắn bó và tin tưởng của Quý khách hàng

đã tạo ra những giá trị Baker Tilly A&C hôm nay, và cho

tương lai.

Trân trọng!
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Về BAKER TILLY 

INTERNATIONAL

706 38,600148
Lãnh thổ Nhân viênVăn phòng

Đạt 4,36 tỷ USD
doanh thu toàn cầu năm 2021

là Tổ chức quốc tế về kế 

toán, kiểm toán và tư vấn 

kinh doanh chuyên nghiệp

được thành lập năm 1987, 

trụ sở chính tại Global 

Office, Juxon House, 100 St 

Paul’s Churchyard, London, 

EC4M 8BU, Vương Quốc 

Anh. 

Top 7 

các tổ chức kế toán, kiểm 

toán và tư vấn kinh doanh 

quốc tế



7

CÔNG TY TNHH 

KIỂM TOÁN VÀ 

TƯ VẤN A&C

là thành viên 

độc lập và 

nhận được nhiều 

giá trị hợp tác từ 

BAKER TILLY

INTERNATIONAL

và có tên nhận 

diện thương hiệu 

là

BAKER TILLY 

A&C 

Hội nhập vào guồng quay phát triển dịch vụ

toàn cầu. Sức mạnh động lượng tịnh tiến và lực

cộng hưởng của các công ty thành viên BAKER

TILLY INTERNATIONAL tạo đà bứt phá mọi giới

hạn nội tại để cùng nhau đón đầu các cơ hội phát

triển mạnh mẽ của thế giới.

Sự phối hợp công việc trên phạm vi toàn cầu.

Khách hàng của BAKER TILLY INTERNATIONAL

được phục vụ bởi nhóm các chuyên gia có kiến

thức và kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau

và được hỗ trợ từ Văn phòng điều hành BAKER

TILLY INTERNATIONAL để đảm bảo cho công việc

được thực hiện một cách nhịp nhàng, đáp ứng

được yêu cầu về thời gian cũng như chất lượng

của dịch vụ.

Dịch vụ cung cấp thông suốt. Mặc dù các công ty

thành viên độc lập về mặt pháp lý, BAKER TILLY

INTERNATIONAL vẫn duy trì sự gắn kết thông qua

việc cung cấp dịch vụ chuyên môn cho các khách

hàng hoạt động kinh doanh trên toàn cầu, thông

qua sự liên hệ liên tục và thông qua các hội nghị

quốc tế, khu vực và chuyên môn của BAKER TILLY

INTERNATIONAL.
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BAKER TILLY A&C 

và NHỮNG ĐIỂM NHẤN

CÓ NỀN TẢNG VỮNG CHẮC 

VÀ BỀ DÀY KINH NGHIỆM 

TRÊN 30 NĂM HOẠT ĐỘNG

Được thành lập từ năm 1992 bởi 

đội ngũ Kiểm toán viên, Thẩm 

định viên, Chuyên gia tài chính 

và tư vấn giàu kinh nghiệm, đã 

và đang hoạt động trong ngành 

ngay từ những ngày đầu các 

dịch vụ này mới được hình thành 

tại Việt Nam. 

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN NGHIỆP

Kiểm toán  Kế toán   Tư 

vấn   Pháp lý   Thẩm định 

giá   Đào tạo   Tiếp tục phát 

triển và đa dạng hóa các dịch vụ 

cung cấp.

MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG 

RỘNG KHẮP

Baker Tilly A&C có trụ sở chính 

đặt tại TP Hồ Chí Minh và các chi 

nhánh tại các trung tâm kinh tế 

lớn trong nước là:

• Thành phố Hà Nội.

• Thành phố Nha Trang.

• Thành phố Cần Thơ.

HỘI VIÊN TẬP THỂ CỦA

NHIỀU HIỆP HỘI NGÀNH 

NGHỀ LỚN

Hội Kiểm toán viên hành nghề 

Việt Nam (VACPA)  Hội viên 

của Câu lạc bộ Doanh nghiệp 

Việt Nam (VBC)  Hội viên tập 

thể của Hội Tư vấn thuế Việt 

Nam (VTCA) 

ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA:

• Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước cho phép kiểm toán các 

công ty cổ phần niêm yết trên 

thị trường chứng khoán Việt 

Nam, các công ty đại chúng 

và các công ty chứng khoán. 

• Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam cho phép kiểm toán các 

ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng đang hoạt động tại Việt 

Nam.

• Các Tổ chức phi chính phủ 

cho phép kiểm toán các dự 

án có nguồn vốn tài trợ từ các 

Tổ chức này.
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BAKER TILLY A&C và 

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG

1992

2004

2007

2010

2014

2015

Được thành lập trực thuộc Bộ Tài chính

Trở thành thành viên chính 

thức của Tổ chức kế toán, 

kiểm toán và tư vấn quốc tế 

HLB International

Chính thức chuyển đổi loại hình 

công ty TNHH

Gia nhập mạng lưới toàn cầu của 

Tập đoàn Baker Tilly International 

– TOP 10 quốc tế

HÀNG VIỆT TỐT – DỊCH VỤ HOÀN HẢO

do VINASTAQ chứng nhận

THƯƠNG HIỆU UY TÍN -

TRUSTED BAND INDEX

do Tổ chức đánh giá và chứng nhận quốc tế 

InterComformity (Cộng hòa Liên bang Đức, 

châu Âu) phối hợp với Viện Doanh nghiệp Việt 

Nam chứng nhận.

Đến 

nay
Tiếp tục gia tăng bề dày kinh nghiệm, 

đa dạng và chuyên sâu hóa dịch vụ 

mang lại giá trị cao nhất cho Quý Khách hàng
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BAKER TILLY A&C 

và NHỮNG CON SỐ

04 TOP 6188
tỷ VND

Doanh thu 

năm 2022

Đạt doanh thu 

cao nhất từ 

năm 2018 đến 

nay

Văn phòng 

hoạt động

trên cả nước

2000+
KHÁCH HÀNG

trên toàn lãnh thổ trong 

nước và quốc tế, thuộc 

mọi thành phần kinh tế

95%
có bằng kỹ sư, cử 

nhân kinh tế, cử 

nhân luật và cử 

nhân ngoại ngữ 

thuộc nhiều chuyên 

ngành.

25%
có Chứng chỉ Kiểm 

toán viên, Chứng 

chỉ Thẩm định giá

16%
có Chứng chỉ 

hành nghề dịch 

vụ thuế

10%
bằng cấp quốc tế 

(ACCA, CPA Úc, 

CIA, …)

500+
NHÂN VIÊN

TOP 4

Số kiểm toán viên 

hành nghề

30+
NĂM THÀNH TỰU 

VÀ PHÁT TRIỂN



VÌ SAO LỰA CHỌN 

BAKER TILLY A&C

TẬN TÂM: Với bề dày hoạt động trên 30 năm, chúng tôi

sẵn lòng chia sẻ với Quý khách hàng những hiểu biết,

kinh nghiệm quý báu của chúng tôi trong quá trình thực

hiện dịch vụ. Ngoài ra, Quý vị cũng sẽ được cung cấp bản

tin văn bản pháp lý định kỳ, bản tin so sánh văn bản từ

các chuyên gia của chúng tôi; được mời tham gia các buổi

hội thảo chuyên đề và đào tạo chuyên môn tổ chức

thường xuyên tại Baker Tilly A&C; cùng với nhiều hoạt

động mang lại giá trị tăng thêm khác.

CHẤT LƯỢNG: Bằng quá trình không ngừng đào luyện,

tích lũy kinh nghiệm, cập nhật kiến thức mới, sự lắng

nghe và hiểu biết thấu đáo, chúng tôi khát khao mang đến

cho các khách hàng những giải pháp thiết thực, góp phần

cho sự phát triển bền vững của Quý doanh nghiệp.

HIỆU QUẢ: Bằng sự am hiểu sâu sắc và tinh thông về đất

nước, con người và pháp luật Việt Nam; khả năng phối

hợp nhanh chóng với các cơ quan quản lý hữu quan; khả

năng kết nối mạng lưới các tổ chức kiểm toán và tư vấn

chuyên nghiệp trên toàn cầu, sở hữu mạng lưới chi nhánh

rộng khắp cả nước; nguồn lực vững mạnh từ đội ngũ

chuyên gia Baker Tilly A&C được đào tạo trong nước và tu

nghiệp qua các hình thức khảo sát, huấn luyện, thực hành

tại các nước Malaysia, Singapore, Philippines, Hongkong,

Anh, Pháp, Bỉ, Ireland,… chúng tôi mong muốn mang đến

cho Quý vị những trải nghiệm chuyên nghiệp nhất khi sử

dụng dịch vụ.

Gia tăng 

giá trị thực khi 

hợp tác

Hiểu biết thấu 

đáo về đất nước, 

con người và luật 

pháp Việt Nam

Có khả năng phối 

hợp với các cơ 

quan quản lý

Mạng lưới thành 

viên toàn cầu

TOP 10
Việt Nam

Văn hóa tận tâm 

và chuyên nghiệp
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ĐÓNG GÓP

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Baker Tilly A&C đã đề cử thành viên Ban Tổng Giám đốc gia nhập các Hiệp

hội nghề nghiệp tại Việt Nam ngay từ những ngày đầu thành lập, trực tiếp

tham gia soạn thảo nhiều bộ chuẩn mực; tham gia đoàn kiểm tra của Ủy

ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính hàng năm đối với hoạt động

kiểm toán; tham gia nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp cùng với nhiều tổ

chức quốc tế lớn bao gồm: ACCA, CPA Úc, ICAEW và IIA Global.

Ông Nguyễn Ngọc Thành

Phó Chủ tịch IIA Việt Nam

Ông Võ Hùng Tiến

Phó Chủ tịch VACPA
Ông Lý Quốc Trung

Phó Ban kiểm tra VACPA

Ông Nguyễn Minh Trí

Ủy viên Ban chấp hành VTCA



GIỚI THIỆU 

DỊCH VỤ CUNG CẤP
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Baker Tilly A&C

tự hào mang đến

cho quý khách

hàng các dịch vụ

uy tín và chất

lượng.

KIỂM TOÁN

TƯ VẤN

ĐÀO TẠO

PHÁP LÝ

THẨM ĐỊNH 

GIÁ

KẾ TOÁN
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Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Quy trình và phạm vi cung cấp dịch vụ của

Chúng tôi được xây dựng trên cơ sở:

 Tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực

đạo đức nghề nghiệp;

 Tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán

Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán

Quốc tế;

 Tuân thủ các quy định của pháp luật và

quy chế nội bộ;

 Thực tiễn hoạt động kinh doanh của các

doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chúng tôi hỗ trợ:

Quá trình cung cấp dịch vụ của Chúng tôi

luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư

vấn để hỗ trợ khách hàng:

• Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán,

quản lý tài chính;

• Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;

• Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính

đáng.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Kiểm toán Báo cáo tài chính và

các thông tin tài chính khác.

• Kiểm tra thông tin tài chính tương

lai.

• Soát xét Báo cáo tài chính và các

thông tin tài chính khác.

• Kiểm tra thông tin tài chính theo

các thủ tục thỏa thuận trước.

• Tổng hợp thông tin tài chính.

Kiểm toán Báo cáo tài chính là một trong những hoạt động chủ chốt của Baker Tilly

A&C. Chúng tôi tự hào mang đến sự hài lòng cho khách hàng với dịch vụ kiểm toán

Báo cáo tài chính chất lượng tốt nhất.

KIỂM TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Các dịch vụ nêu trên được thực hiện trên cơ

sở tuân thủ các Chuẩn mực nghề nghiệp và

những quy định pháp luật hiện hành của

Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng áp

dụng đối với các dự án sử dụng Vốn Nhà

nước, vốn đầu tư công; vốn đầu tư nước

ngoài, vốn thuộc các thành phần kinh tế

khác; tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính

thị trường trong việc xác định chi phí đầu tư

xây dựng. Việc thực hiện Kiểm toán dự án

sẽ giúp Quý vị (Chủ đầu tư và các Bên liên

quan) hoàn tất các thủ tục để phê duyệt

Quyết toán dự án / công trình xây dựng

hoàn thành theo đúng quy định trước khi

bàn giao đưa vào vận hành, sử dụng; đồng

thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung

cấp cho Quý vị những thông tin và tài liệu,

số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối

tác đầu tư, góp vốn cũng như cho các mục

đích thế chấp, vay vốn tín dụng, chuyển

nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản

doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Kiểm toán Báo cáo Quyết toán dự

án / công trình hoàn thành.

• Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư xây

dựng; phân tích, đánh giá hiệu

quả kinh tế của dự án đầu tư xây

dựng.

• Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng

(trừ thiết kế, khảo sát xây dựng).

• Kiểm toán tuân thủ trong hoạt

động đầu tư xây dựng.

• Tư vấn đấu thầu và lựa chọn Nhà

thầu, lựa chọn Nhà đầu tư trong

hoạt động đầu tư xây dựng.

• Xác định chi phí đầu tư xây dựng

của dự án / công trình.

KIỂM TOÁN

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 

DỰ ÁN HOÀN THÀNH
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Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế.

• Rà soát tờ khai và tư vấn việc

tuân thủ quy định về thuế.

• Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế.

• Hỗ trợ khách hàng làm việc trực

tiếp và giải trình với Cơ quan thuế.

• Tư vấn thuế thường xuyên.

• Soát xét và tư vấn tình trạng thuế

tại doanh nghiệp.

• Rà soát và tư vấn việc áp dụng ưu

đãi thuế.

• Áp dụng Hiệp định tránh đánh

thuế 2 lần (DTA) để miễn, giảm

nghĩa vụ thuế hoặc hoàn thuế.

• Hỗ trợ hoàn thuế GTGT.

• Lập kế hoạch thuế.

• Hoạch định chiến lược thuế.

• Tư vấn thủ tục thuế để giải thể

doanh nghiệp.

• Thẩm định chi tiết về thuế.

• Hỗ trợ đối soát, xác nhận về thực

hiện Nghĩa vụ thuế của doanh

nghiệp.

TƯ VẤN

THUẾ

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Trong những năm qua, cùng với việc hội

nhập kinh tế quốc tế, nhiều chính sách thuế

đã được cải cách mang tính đột phá, đổi

mới mạnh mẽ, được cộng đồng doanh

nghiệp, nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận.

Những đổi mới này tiếp tục được duy trì và

thực hiện trong thời gian tới nhằm không

ngừng cải thiện môi trường kinh doanh và

đầu tư.

Bên cạnh những thuận lợi kể trên, việc cải

cách chính sách thuế trong giai đoạn hiện

nay cũng đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải

luôn luôn cập nhật thường xuyên các chính

sách thuế mới và thay đổi. Trong thực tế,

việc áp dụng linh hoạt các chính sách thuế,

vừa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định

pháp luật về thuế, tối ưu hóa số thuế phải

nộp và vừa phù hợp với hiệu quả hoạt động

của doanh nghiệp luôn là bài toán được các

nhà quản trị tài chính doanh nghiệp rất quan

tâm.

Trọng tâm hoạt động của Chúng tôi là cung

cấp các giải pháp tư vấn thuế hiệu quả cho

doanh nghiệp với chi phí hợp lý dựa trên sự

am hiểu các quy định và chính sách. Chúng

tôi đã và đang xây dựng được nhiều mô

hình thuế riêng biệt và hiệu quả cho từng

khách hàng cụ thể.
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Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Tư vấn Hồ sơ Quốc gia, tư vấn Hồ

sơ toàn cầu, tư vấn các Phụ lục

kê khai thông tin giao dịch liên kết

theo quy định và tư vấn hỗ trợ giải

trình cơ sở dữ liệu so sánh khi

thanh tra thuế về chuyển giá.

• Tư vấn nhận diện rủi ro và quản lý

giá giao dịch liên kết.

• Tư vấn hỗ trợ giải trình thanh tra

thuế về giao dịch liên kết.

• Tư vấn chính sách giá giao dịch

liên kết.

• Tư vấn tỉ lệ % phí bản quyền, hoa

hồng môi giới, lãi suất đi vay, cho

vay vốn trong giao dịch liên kết.

• Tư vấn tỉ suất lợi nhuận tham

khảo cho hoạt động sản xuất kinh

doanh.

• Tư vấn chính sách, thỏa thuận,

hợp đồng liên quan đến phí quản

lý, phí bản quyền phải nộp cho

Tập đoàn.

TƯ VẤN

XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO 

DỊCH LIÊN KẾT

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Với sự gia tăng tốc độ toàn cầu hóa cũng

như tính phức tạp của các hoạt động mở

rộng doanh nghiệp trên khắp thế giới, các

cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan

thuế ngày càng chú ý đến động thái chuyển

giá của các công ty đa quốc gia. Quy định về

chuyển giá ngày càng phức tạp và chặt chẽ.

Các cơ quan thuế trên toàn thế giới đang có

sự phối hợp với nhau nhằm đảm bảo tính

minh bạch trong các giao dịch nội bộ. Không

nằm ngoài xu hướng này của thế giới, các

cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng đang

hướng đến sự chuẩn hóa các quy định về

chuyển giá theo tiêu chuẩn của OECD.

Mục tiêu của Baker Tilly A&C là cung cấp

cho khách hàng những giải pháp tốt nhất về

chuyển giá, hỗ trợ khách hàng trong việc

quản lý rủi ro thuế nhưng vẫn đảm bảo tính

phù hợp với định hướng phát triển và chính

sách kinh doanh của doanh nghiệp cũng

như giải quyết những thách thức từ cơ quan

thuế. Ngoài ra, Chúng tôi còn hỗ trợ khách

hàng trong giải pháp chuyển giá của tương

lai về Thỏa thuận trước về Phương pháp

xác định giá tính thuế (APAs). Tại Baker

Tilly A&C, Chúng tôi có sự hợp tác cũng như

hỗ trợ trong mạng lưới Baker Tilly

International nhằm nâng cao chất lượng dịch

vụ xác định giá thị trường.
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Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

 Kiểm toán nội bộ:

• Dịch vụ thuê ngoài kiểm toán

nội bộ / đồng kiểm toán nội bộ.

• Tư vấn thiết lập bộ máy kiểm

toán nội bộ.

 Quản lý rủi ro:

• Tư vấn thiết lập bộ máy quản

lý rủi ro doanh nghiệp.

• Xây dựng sổ danh mục rủi ro

toàn doanh nghiệp.

 Tư vấn hệ thống kiểm soát:

• Tư vấn xây dựng các quy trình

kiểm soát nội bộ.

• Rà soát và hoàn thiện các quy

trình kiểm soát nội bộ.

• Tư vấn tuân thủ đạo luật

Sarbanes-Oxley.

TƯ VẤN

QUẢN LÝ RỦI RO

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, môi

trường kinh doanh ngày càng thay đổi

nhanh chóng và phức tạp như hiện nay, các

doanh nghiệp phải thường xuyên đối mặt

với những rủi ro kinh doanh mới và khó

lường. Vì thế, hoạt động quản lý rủi ro càng

trở nên cấp thiết và được coi là một công cụ

quan trọng trong việc bảo vệ toàn diện và

nâng cao giá trị doanh nghiệp. Bên cạnh đó,

với việc ra đời của Nghị định số 05/2019

NĐ-CP về Kiểm toán Nội bộ đã đặt ra các

yêu cầu khắt khe hơn đối với các doanh

nghiệp trong việc xây dựng bộ máy kiểm

toán nội bộ nhằm thực hiện các hoạt động

đảm bảo và tư vấn đối với các quy trình

quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và hệ

thống kiểm soát nội bộ.

Thấu hiểu những nhu cầu của Quý vị trong

công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi

ro và kiểm toán nội bộ, Baker Tilly A&C sẵn

sàng là người bạn đồng hành để hỗ trợ cho

Quý vị. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh

nghiệm hiện đang sở hữu các chứng chỉ

quốc tế như CIA, CISA, CPA… và đang là

hội viên của các tổ chức nghề nghiệp uy tín

trên toàn cầu như IIA, ISACA, CPA…, chúng

tôi rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách

hàng các dịch vụ quản lý rủi ro.
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Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Đánh giá hệ thống thông tin và

công nghệ.

• Tư vấn quản trị rủi ro công nghệ

thông tin.

• Tư vấn xây dựng quy trình, chính

sách và các thủ tục vận hành và

kiểm soát hoạt động công nghệ

thông tin.

• Đào tạo hệ thống thông tin quản

lý và chuyển đổi số (MIS).

• Tư vấn chuyển đổi số.

• Tư vấn hệ thống công nghệ thông

tin ứng dụng.

• Tư vấn an toàn thông tin và an

ninh mạng.

TƯ VẤN

GIẢI PHÁP 

HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ 

VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Trong bối cảnh hiện nay, sự phát triển mạnh

mẽ của công nghệ đã đặt ra các yêu cầu

thay đổi về yếu tố con người và hệ thống

vận hành trong các vấn đề quản trị, quản lý

và tổ chức hoạt động hàng ngày của doanh

nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp kể cả ở

quy mô lớn, vừa và nhỏ trên thế giới hay tại

Việt Nam đều ý thức được sự cần thiết phải

triển khai các giải pháp hệ thống thông tin

quản lý dựa trên nền tảng công nghệ hiện

đại như các giải pháp ERP, tiếp thị số hóa,

thương mại điện tử, phân tích dữ liệu lớn, trí

tuệ nhân tạo, môi trường và không gian

mạng, mạng xã hội, các ứng dụng trên thiết

bị di động, … vào việc tổ chức, quản trị

doanh nghiệp cũng như phát triển các hoạt

động kinh doanh.

Tại Baker Tilly A&C, với hơn 30 năm kinh

nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán và tư

vấn, cùng với mạng lưới khách hàng đa

dạng trên khắp lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi

rất hân hạnh cung cấp đến Quý vị các dịch

vụ tư vấn liên quan đến các giải pháp xây

dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý

và chuyển đổi số.
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TƯ VẤN

HOẠT ĐỘNG

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Hiện nay các doanh nghiệp thường gặp phải

các vấn đề khó khăn về xây dựng được một

mô hình tổ chức phù hợp với loại hình kinh

doanh và các mục tiêu chiến lược kinh

doanh hiện tại và lâu dài của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chiến lược tài chính đóng vai

trò quan trọng trong quá trình phát triển bền

vững của một công ty. Hiện nay, các công ty

đều gặp phải những khó khăn như chưa có

chiến lược tài chính cho hoạt động sản xuất

kinh doanh binh thường và phát triển theo

từng giai đoạn. Vì vậy, dễ dẫn đến dòng tiền

hoạt động bị thâm hụt, hay lãng phí chi phí

cơ hội khi không khai thác tối ưu hiệu quả

của dòng tiền đang nắm giữ.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Xây dựng hệ thống Báo cáo tài

chính.

• Xây dựng hệ thống Báo cáo quản

trị.

• Lập kế hoạch ngân sách vốn.

• Tư vấn chiến lược tài chính và

quản lý dòng tiền.

• Tư vấn cơ cấu, tổ chức nhân sự.

• Tư vấn tuyển dụng nhân sự.

• Tư vấn hỗ trợ nhân sự.

• Tư vấn rủi ro hoạt động.

• Tư vấn tính lương và đăng ký lao

động.
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TƯ VẤN

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Thẩm định dự án đầu tư giúp nhà đầu tư có

một cái nhìn khách quan về tiềm năng tăng

trưởng, hiệu quả kinh tế, tính khả thi và

những rủi ro có thể xảy ra khi xem xét một

dự án.

Các lợi ích khi thực hiện việc thẩm định và

đánh giá dự án đầu tư:

 Thông qua việc thu thập và xem xét các

tài liệu về Dự án đầu tư, khảo sát, đánh

giá hiện trạng của dự án (nếu như đã

hình thành tài sản), phỏng vấn và thu

thập các thông tin phục vụ cho mục đích

đánh giá tính cần thiết và tiềm năng tăng

trưởng dự án, Chúng tôi sẽ tổng hợp dữ

liệu và sử dụng các mô hình tài chính để

đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án và

đưa ra các dự báo, phân tích và tính toán

(nếu cần thiết) các rủi ro có thể xảy ra

trong quá trình thực hiện, từ đó ảnh

hướng đến hiệu quả kinh tế của dự án

cũng như tư vấn các vấn đề quyết định

đối với dự án và những phương án

phòng ngừa rủi ro cho đơn vị.

 Báo cáo thẩm định dự án đầu tư được

thực hiện bởi các chuyên gia tư vấn về

tài chính, kế toán cũng như các chuyên

viên thẩm định giá sẽ mang lại giá trị gia

tăng cho khách hàng để đánh giá hiệu

quả và rủi ro đồng thời đưa ra các

phương án dự phòng phù hợp.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Hỗ trợ lập báo cáo tiền khả thi cho

dự án đầu tư.

• Hỗ trợ lập báo cáo đánh giá hiệu

quả hoạt động của dự án đầu tư.

• Báo cáo xác định giá trị doanh

nghiệp thực hiện dự án đầu tư.

• Hoạch định chiến lược đầu tư.

• Hỗ trợ lập hồ sơ năng lực cho dự

án đầu tư.
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TƯ VẤN

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà nền kinh tế

trong nước và thế giới đang trải qua những

thăng trầm, nhiều doanh nghiệp đã và đang

đối diện với những khó khăn, thách thức do

những bất cập trong quá khứ - đầu tư dàn

trải, thiếu định hướng chiến lược bền vững,

không chú trọng xây dựng thương hiệu

doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kém hiệu

quả,… Do đó, việc tái cấu trúc lại doanh

nghiệp thông qua hoạt động chuyển nhượng

vốn, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển

đổi loại hình doanh nghiệp là một hoạt động

cần thiết và ngày càng phổ biến. Tái cấu trúc

sẽ giúp doanh nghiệp:

 Tập trung nguồn lực để phát huy hiệu

quả hoạt động của doanh nghiệp trong

lĩnh vực cốt lõi;

 Nâng cao hiệu quả quản trị doanh

nghiệp;

 Thanh lý, nhượng bán các tài sản không

cần thiết và tối ưu nguồn lực khi tổ chức

lại doanh nghiệp;

 Tránh rơi vào tình trạng khó khăn về mặt

tài chính.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Tư vấn mô hình Holdings.

• Tư vấn cơ cấu lại hoạt động của

doanh nghiệp.

• Lập chiến lược tối ưu thuế và hoạt

động.
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TƯ VẤN

MUA BÁN – SÁP NHẬP (M&A)

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Hoạt động mua bán sáp nhập tồn tại nhiều rủi ro có thể

gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp hậu mua bán

sáp nhập. Baker Tilly A&C hỗ trợ khách hàng trong việc

rà soát đặc biệt về pháp lý, tài chính và thuế để phát hiện

các rủi ro lớn, tiềm tàng và các lưu ý khác trước khi nhà

đầu tư quyết định các giao dịch mua bán sáp nhập.

Các dịch vụ được chúng tôi cung cấp

bao gồm:

• Rà soát đặc biệt về pháp lý.

• Rà soát đặc biệt về tài chính.

• Rà soát đặc biệt về thuế.

• Tư vấn giá trị doanh nghiệp.

• Tư vấn phương án M&A.

Các rủi ro có thể gặp phải Dịch vụ rà soát đặc biệt của Baker Tilly A&C

Rủi ro sai sót, gian lận về thuế

• Sai sót, gian lận về kê khai, tính nộp thuế

dẫn đến xói mòn giá trị hậu mua bán sáp

nhập.

• Các hậu quả pháp lý khác có thể dẫn đến

gánh nặng về chi phí cho bên mua.

Dịch vụ rà soát đặc biệt về thuế (Tax Due Diligence)

• Rà soát tất cả các loại thuế.

• Phát hiện, đánh giá các rủi ro về thuế.

• Tính toán mức độ ảnh hưởng của các phát hiện.

• Trao đổi và đưa ra ý kiến tư vấn.

Rủi ro sai sót, gian lận về tài chính

• Sai sót về bất kỳ khoản mục tài chính nào

cũng có thể làm giảm giá trị thương vụ.

• Gian lận có thể gây ảnh hưởng nghiêm

trọng đến giá trị của thương vụ, khiến bên

mua có những quyết định sai lầm.

Dịch vụ rà soát đặc biệt về tài chính (Financial Due Diligence)

• Đánh giá, khoanh vùng rủi ro.

• Rà soát tất cả các khoản mục có rủi ro sai sót/ gian lận.

• Phát hiện, tính toán ảnh hưởng của các rủi ro, gian lận về kế

toán, tài chính.

• Phát hiện, ước tính các nghĩa vụ nợ tiềm tàng.

• Thu thập bằng chứng đầy đủ và thích hợp cho ý kiến tư vấn.

• Trao đổi và đưa ra ý kiến tư vấn.

Rủi ro về pháp lý

• Rủi ro về tính pháp lý có thể dẫn đến những

khoản phạt khổng lồ.

• Tranh chấp về quyền lợi – nghĩa vụ đối với

các bên có quan hệ lợi ích gây tốn kém chi

phí và giảm giá trị thương vụ.

Dịch vụ rà soát đặc biệt về pháp lý (Legal Due Diligence)

• Rà soát hồ sơ liên quan đến tình trạng pháp lý, đầu tư, quá

trình hoạt động.

• Rà soát quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp với Cơ

quan Nhà nước, chủ nợ, đối tác, người lao động, tập thể và

cá nhân có liên quan khác. Trao đổi và đưa ra ý kiến tư vấn.
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PHÁP LÝ

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Các nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động kinh

doanh tại Việt Nam thường gặp phải một số

vấn đề sau:

 Môi trường pháp lý ở Việt Nam tương đối

phức tạp, số lượng văn bản pháp luật

điều chỉnh khá nhiều dẫn đến các nhà

đầu tư rất khó khăn trong việc tiếp cận

đúng các quy định pháp luật về lĩnh vực

dự kiến đầu tư tại Việt Nam;

 Doanh nghiệp mất nhiều thời gian và

nguồn nhân lực cho việc tìm hiểu và thực

hiện các thủ tục pháp lý, đi lại thường

xuyên, tốn nhiều chi phí và quản trị thời

gian không hiệu quả, ảnh hưởng đến kế

hoạch và tiến độ hoạt động kinh doanh;

 Doanh nghiệp không cập nhật kịp thời

những thay đổi của các văn bản pháp

luật có liên quan trong quá trình hoạt

động của mình;

 Doanh nghiệp quan tâm đến việc tuân

thủ các quy định pháp luật trong các giao

dịch với đối tác, đặc biệt là các đối tác

nước ngoài;

 Doanh nghiệp đang phân vân tìm kiếm

một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và

đáng tin cậy đồng hành cùng đơn vị

trong suốt quá trình hoạt động.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

 Tư vấn pháp luật về đầu tư và

thành lập doanh nghiệp:

• Đăng ký thành lập doanh

nghiệp và dự án đầu tư của nhà

đầu tư nước ngoài; Đăng ký chi

nhánh, văn phòng đại diện và

địa điểm kinh doanh.

• Thực hiện thủ tục điều chỉnh nội

dung đăng ký doanh nghiệp và

dự án đầu tư.

• Tư vấn thủ tục và rà soát hoạt

động chuyển nhượng vốn / cổ

phần.

• Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ

tục chấm dứt hoạt động doanh

nghiệp, văn phòng đại diện, chi

nhánh tại Việt Nam.

 Tư vấn pháp luật về thương mại

và soạn thảo / rà soát hợp đồng.

 Tư vấn pháp luật và giải quyết các

vấn đề phát sinh về lao động.

 Tư vấn và thực hiện thủ tục

chuyển nhượng quyền sở hữu trí

tuệ.

 Tư vấn và thực hiện thủ tục

chuyển nhượng bất động sản.

 Tư vấn pháp lý khác.
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THẨM ĐỊNH GIÁ

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Với sự am hiểu sâu sắc về hoạt động thẩm

định giá trị doanh nghiệp và trên cơ sở pháp

luật hiện hành, Chúng tôi sẽ giúp Quý vị:

 Lựa chọn phương pháp định giá phù hợp

cho từng hoạt động và mục đích cụ thể

như Chuyển nhượng vốn; Phát hành cổ

phiếu, Chứng minh năng lực tài chính,

Cải tổ doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả

kinh doanh; Phục vụ để cổ phần hóa, liên

doanh, góp vốn; Mua bán, sáp nhập

doanh nghiệp (M&A); Thành lập hoặc

giải thể doanh nghiệp.

 Lựa chọn phương pháp định giá phù hợp

cho nhiều mục đích kinh tế khác nhau

như mua bán, thế chấp, cho thuê, bảo

hiểm, tính thuế, thanh lý, đầu tư… Kết

quả thẩm định giá sẽ được sử dụng để

ra quyết định trong nhiều tình huống

khác nhau.

Chúng tôi sẽ thực hiện và phát

hành Chứng thư thẩm định giá

cho các dịch vụ sau:

• Xác định giá trị doanh nghiệp.

• Thẩm định giá trị tài sản.
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KẾ TOÁN

Cơ sở thực hiện dịch vụ:

Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan

trọng trong việc cung cấp thông tin cho các

quyết định của Ban Giám đốc. Các số liệu

kế toán, thống kê chính xác, được cung cấp

kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt

được thực trạng hoạt động của doanh

nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định phù

hợp, đáp ứng với thay đổi của môi trường

kinh doanh.

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán

Việt Nam, các thông lệ kế toán Quốc tế,

nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiển tại

các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do Baker

Tilly A&C cung cấp luôn làm hài lòng các

khách hàng.

Các dịch vụ được chúng tôi cung

cấp bao gồm:

• Ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài

chính, báo cáo thuế và các báo

cáo khác theo yêu cầu của khách

hàng.

• Trợ giúp chuyển đổi Báo cáo tài

chính được lập theo Chế độ kế

toán Việt Nam sang hình thức phù

hợp với các thông lệ kế toán được

chấp nhận rộng rãi.

• Cài đặt phần mềm kế toán.

• Tổ chức đào tạo và tuyển chọn

nhân viên kế toán theo yêu cầu

của khách hàng.
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ĐÀO TẠO

Với hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong hoạt động kiểm toán và tư vấn, kết

hợp cùng phương pháp dẫn giảng khoa học, thông qua tiếp cận lấy người học lảm

trung tâm nhằm phát triển tối đa những hiểu biết và năng lực cho người học, Đội ngũ

Giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Baker Tilly A&C có khả năng xây

dựng và tổ chức thành công các chương trình đào tạo theo yêu cầu của khách hàng

một cách hiệu quả nhất.

• Đào tạo nội bộ. Hoạt động này được duy trì thường xuyên nhằm liên tục nâng

cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhân sự Baker

Tilly A&C, đảm bảo nguồn nhân lực chuyên nghiệp được phát triển vững chắc

trong cơ chế thị trường và thích ứng với quá trình hội nhập kinh tế với Khu vực và

Thế giới.

• Chương trình sinh hoạt chuyên môn định kỳ hàng tháng. Đây là chương trình

cập nhật nghiệp vụ chuyên môn rất bổ ích cho những người làm công tác quản lý

về tài chính, kế toán, thuế,....trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

• Đào tạo các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị, kiểm toán và kiểm

toán nội bộ, phân tích tài chính, IFRSs... hoạt động này được tổ chức dựa trên

nhu cầu thực tiễn của khách hàng nhằm trang bị và nâng cao kiến thức chuyên

môn cho đội ngũ nhân viên, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của

các doanh nghiệp.

• Đào tạo tại doanh nghiệp. Tùy thuộc vào nhu cầu thực tiễn của Doanh nghiệp,

các chuyên gia của chúng tôi sẽ xây dựng các chuyên đề đào tạo phù hợp với

tình hình thực tế như: lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tối ưu thuế, kiểm toán nội

bộ, quản trị rủi ro, chuẩn mực và báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)… góp phần

nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nhân sự tại đơn vị.



ĐỘI NGŨ 

LÃNH ĐẠO
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VÕ HÙNG TIẾN

Chủ tịch HĐTV 

Tổng Giám đốc Công ty

Giới thiệu chung

 Ông Võ Hùng Tiến có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc

liên tục trong lĩnh vực kiểm toán - tư vấn tài chính, kế

toán, pháp lý không bị gián đoạn bởi các công tác khác.

Trong suốt quá trình công tác của mình, Ông luôn là

nhân tố chủ chốt lãnh đạo đội ngũ Baker Tilly A&C

không ngừng nỗ lực, phấn đấu nâng cao chất lượng và

đa dạng hóa dịch vụ để mang lại lợi ích thiết thực nhất

cho khách hàng, nhà đầu tư, đối tác, tập thể nhân viên

và cộng đồng xã hội.

 Là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội Kế

toán Việt Nam và Hội Kế toán TP. Hồ Chí Minh, Ông đã

phụ trách vai trò:

 1995 – nay: Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên

hành nghề Việt Nam (VACPA), phụ trách phía

Nam;

 2008 – 2014: Ủy viên BCH Hội Kế toán Việt Nam

(VAA).

 Bên cạnh đó, Ông cũng thường xuyên trực tiếp tham gia

công tác nghiên cứu và giảng dạy về kế toán và kiểm

toán tại các trường Đại học ở TP.HCM, các Trung tâm

đào tạo và các Doanh nghiệp.

 Đặc biệt, Ông là chuyên gia trực tiếp tham gia công tác

nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các Chuẩn mực kế

toán, các Chuẩn mực kiểm toán được áp dụng tại Việt

Nam, đồng thời có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với

các Tổ chức chuyên môn và tổ chức nghề nghiệp quốc

tế.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Phó Chủ tịch Hội KTV hành

nghề VN (VACPA), 

phụ trách phía Nam.

 Hội viên kế toán công chứng

Úc – CPA Australia.

Bằng cấp chuyên môn

 Thạc sĩ Kế toán Quốc tế

 Cử nhân Kinh tế

 Cử nhân Luật

 FCPA Việt Nam

 FCPA Úc

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế
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NGUYỄN CHÍ DŨNG

Phó Tổng Giám đốc

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giới thiệu chung

 Ông Nguyễn Chí Dũng đã có 30 năm kinh nghiệm

làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và kiểm

toán.

 Ông đã trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo

cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm

các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ

phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam.

 Đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc, phụ trách

dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính tại Baker Tilly

A&C từ năm 2004 đến nay, Ông là một lãnh đạo

xuất sắc trong việc tổ chức, quản lý và điều hành

các hoạt động kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo

cho nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động ở các ngành

nghề khác nhau.

 Là hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành

nghề Việt Nam (VACPA), đồng thời là Hội viên kì

cựu của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc

(ACCA), Ông thường xuyên là diễn giả khách mời

cho các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên đề

của VACPA.
Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV 

hành nghề Việt Nam 

(VACPA).

 Hội viên Hiệp hội kế toán công

chứng Anh Quốc (ACCA).

Bằng cấp chuyên môn

 Thạc sĩ Kinh tế

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 Cử nhân Luật

 FCPA Việt Nam

 FCCA

 Chứng chỉ IFRSs, ICAEW 

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế
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Giới thiệu chung

 Ông Hồ Văn Tùng đã có 30 năm kinh nghiệm làm

việc liên tục trong lĩnh vực kiểm toán - tư vấn tài

chính, không bị gián đoạn bởi các công việc khác.

 Ông đã trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo

cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm

các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ

phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam. Đặc biệt, Ông Tùng là một chuyên gia

giàu kinh nghiệm trong việc tổ chức, quản lý và

điều hành các dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính

và tư vấn cho các Ngân hàng và các Tổ chức tín

dụng.

 Là hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành

nghề Việt Nam (VACPA), đồng thời là một trong

những Hội viên đầu tiên sở hữu chứng chỉ ACCA

tại Việt Nam, Ông Tùng đã liên tục tích lũy và phát

triển những am hiểu sâu rộng của mình trong suốt

quá trình công tác.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV 

hành nghề Việt Nam 

(VACPA).

 Hội viên Hiệp hội kế toán công

chứng Anh Quốc (ACCA).

Bằng cấp chuyên môn

 Cử nhân Kinh tế

 Cử nhân Luật

 FCPA Việt Nam

 FCCA

 Chứng chỉ IFRSs, ICAEW

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

HỒ VĂN TÙNG

Phó Tổng Giám đốc

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính
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NGUYỄN MINH TRÍ

Phó Tổng Giám đốc

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giới thiệu chung

 Ông Nguyễn Minh Trí đã có hơn 30 năm kinh

nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và

kiểm toán và tư vấn thuế.

 Với những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn

chuyên sâu về hệ thống chuẩn mực kế toán, chuẩn

mực kiểm toán được áp dụng tại Việt Nam và quốc

tế, cũng như các quy định pháp lý về thuế, kinh

doanh và đầu tư tại Việt Nam, Ông đã từng tham

gia kiểm toán Báo cáo tài chính và trực tiếp chỉ đạo

việc tổ chức thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo

tài chính cho nhiều Tập đoàn, Tổng Công ty và các

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài ở nhiều ngành

nghề khác nhau.

 Bên cạnh đó, Ông cũng thường xuyên tham gia

công tác nghiên cứu, giảng dạy về tài chính, kế

toán và kiểm toán tại Baker Tilly A&C và các trường

Đại học, các trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp

nhà nước và tư nhân, các doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV 

hành nghề Việt Nam 

(VACPA).

 Ủy viên Ban chấp hành Hội tư

vấn thuế Việt Nam (VTCA).

Bằng cấp chuyên môn

 Thạc sĩ kinh tế

 Cử nhân kinh tế

 Cử nhân Luật

 FCPA Việt Nam

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế
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Giới thiệu chung

 Ông Lý Quốc Trung đã có gần 30 năm kinh nghiệm

trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và tư vấn tài

chính.

 Ông đã trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo

cáo tài chính cho hàng trăm doanh nghiệp bao gồm

các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ

phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam. Đặc biệt, Ông Trung có thể sử dụng

tiếng Hoa thông thạo trong các dịch vụ cung cấp

cho khách hàng.

 Là hội viên cao cấp của Hội Kiểm toán viên hành

nghề Việt Nam (VACPA) và luôn có những hoạt

động tích cực trong sự phát triển của nghề nghiệp

kiểm toán tại Việt Nam, Ông được các Hội viên của

VACPA tín nhiệm bầu làm Phó Ban kiểm tra, phụ

trách hoạt động kiểm tra, soát xét chất lượng dịch

vụ kiểm toán của Hội.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV hành

nghề Việt Nam (VACPA).

 Phó Ban kiểm tra Hội KTV

hành nghề Việt Nam (VACPA),

nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Bằng cấp chuyên môn

 Thạc sĩ Kinh tế

 Cử nhân Kinh tế

 Cử nhân Luật

 FCPA Việt Nam

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

LÝ QUỐC TRUNG

Phó Tổng Giám đốc

Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính
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NGUYỄN NGỌC THÀNH

Phó Tổng Giám đốc

Dịch vụ Tư vấn và Đào tạo

Bằng cấp chuyên môn

 Cử nhân tài chính

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 FCPA Việt Nam

 CPA Australia

 CIA

 Chứng chỉ IFRSs, ICAEW

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV

hành nghề Việt Nam

(VACPA).

 Hội viên Viện Kiểm toán nội

bộ Hoa Kỳ (IIA Global).

 Hội viên kế toán công chứng

Úc – CPA Australia.

Giới thiệu chung

 Ông Nguyễn Ngọc Thành đã có hơn 20 năm làm

việc trong lĩnh vực kiểm toán, tư vấn tài chính, kế

toán, thuế và pháp lý.

 Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực

kiểm toán, tài chính – kế toán – thuế và pháp lý,

Ông đã trực tiếp tham gia tổ chức công tác kiểm

toán và tư vấn về quản trị công ty, kiểm toán nội bộ,

quản trị rủi ro, tài chính, kế toán, thuế và pháp lý

cho các doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ

phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài,… thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất

kinh doanh, và các dự án do các Tổ chức nước

ngoài tài trợ.

 Là Phó Chủ tịch ủy ban sáng lập Viện Kiểm toán nội

bộ Việt Nam (IIA Việt Nam), Ông đặc biệt dành thời

gian và tâm sức cho các hoạt động phát triển nghề

nghiệp kiểm toán nội bộ tại Việt Nam, qua đó góp

phần nâng cao năng lực quản trị Công ty của các

Doanh nghiệp tại Việt Nam.
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NGUYỄN HOÀNG ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc Chi nhánh Hà Nội

Bằng cấp chuyên môn

 Cử nhân Kinh tế

 FCPA Việt Nam

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV 

hành nghề Việt Nam 

(VACPA).

Giới thiệu chung

 Ông Nguyễn Hoàng Đức đã có hơn 20 năm kinh

nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và

kiểm toán.

 Trong suốt quá trình công tác của mình, Ông đã

trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài

chính cho nhiều doanh nghiệp nhà nước, tư nhân,

công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, Ông có nhiều

kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về mô hình kinh

doanh và hoạt động vận hành của các Tổng công ty

và Tập đoàn Nhà nước có quy mô lớn.

 Là Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là Giám đốc Chi

nhánh Baker Tilly A&C tại Hà Nội, Ông Đức có vai

trò quan trọng trong việc điều hành và kết nối Văn

phòng Baker Tilly A&C – Chi nhánh Hà Nội với hệ

thống các Văn phòng Baker Tilly A&C trong cả

nước.
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NGUYỄN VĂN KIÊN

Phó Tổng Giám đốc

Giám đốc Chi nhánh Nha Trang

Bằng cấp chuyên môn

 Cử nhân Kinh tế

 FCPA Việt Nam

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên cao cấp Hội KTV 

hành nghề Việt Nam 

(VACPA).

Giới thiệu chung

 Ông Nguyễn Văn Kiên đã có hơn 25 năm kinh

nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và

kiểm toán.

 Trong suốt quá trình công tác của mình, Ông đã

trực tiếp tham gia công tác kiểm toán Báo cáo tài

chính cho nhiều doanh nghiệp nhà nước, tư nhân,

công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam. Đặc biệt, Ông có nhiều

kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về hệ thống thông

tin và phần mềm kế toán.

 Là Phó Tổng Giám đốc, đồng thời là Giám đốc Chi

nhánh Baker Tilly A&C tại Nha Trang, Ông Kiên có

vai trò quan trọng trong việc điều hành và kết nối

Văn phòng Baker Tilly A&C – Chi nhánh Nha Trang

với hệ thống các Văn phòng Baker Tilly A&C trong

cả nước.
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NGUYỄN HỮU DANH

Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ

Bằng cấp chuyên môn

 Thạc sỹ Kế toán

 Cử nhân Kinh tế

 Cử nhân Luật

 CPA Việt Nam

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên Hội KTV hành nghề

Việt Nam (VACPA).

Giới thiệu chung

 Ông Nguyễn Hữu Danh đã có gần 20 năm kinh

nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán và

kiểm toán.

 Ông đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức,

quản lý và điều hành các dịch vụ kiểm toán báo cáo

tài chính, tư vấn thuế và tài chính cho nhiều doanh

nghiệp lớn hoạt động ở các ngành nghề khác nhau

như: doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, công ty cổ

phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

tại Việt Nam.

 Là Giám đốc Chi nhánh Baker Tilly A&C tại Cần

Thơ, Ông Danh có vai trò quan trọng trong việc điều

hành và kết nối Văn phòng Baker Tilly A&C – Chi

nhánh Cần Thơ với hệ thống các Văn phòng Baker

Tilly A&C trong cả nước.
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BÙI NGỌC HẢI

Giám đốc

Dịch vụ Xây dựng cơ bản

Bằng cấp chuyên môn

 Kỹ sư Xây dựng

 Cử nhân Thẩm định giá

 Cử nhân Kinh tế

 CPA Việt Nam

 Thẩm định viên về giá

 Chứng chỉ Định giá Xây

dựng hạng I

 Chứng chỉ hành nghề

hoạt động đấu thầu.

 Chứng chỉ hành nghề

Dịch vụ thuế

Giới thiệu chung

 Ông Bùi Ngọc Hải có hơn 25 năm kinh nghiệm làm

việc liên tục trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn dịch

vụ Xây dựng cơ bản, thẩm định giá tài sản, thẩm tra

báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

 Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực

kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, tư vấn dịch

vụ Xây dựng cơ bản, dịch vụ thẩm định giá, dịch vụ

xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, Ông

đã trực tiếp tham gia chỉ đạo, điều hành và tổ chức

thực hiện dịch vụ đến khách hàng là các doanh

nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần, doanh

nghiệp Tư nhân, các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài,… thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động sản

xuất kinh doanh: ngành Điện, Thép, Xi măng, Đóng

tàu, Mía đường, Hóa chất - Dầu khí, ngành Giao

thông - Hạ tầng - Cấp thoát nước, ngành Bưu chính

viễn thông, các dự án về Xây dựng Cao ốc văn

phòng -Chung cư - Khách sạn, các dự án của các

Tập đoàn, Tổng Công ty, Ban QLDA, Khu công

nghiệp.

 Bên cạnh đó, ông còn là chuyên gia than gia trực

tiếp tham gia tổ soạn thảo Hồ sơ kiểm toán mẫu áp

dụng cho Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên Hội KTV hành nghề

Việt Nam (VACPA).

 Hội Thẩm định giá Việt Nam

(VVA).
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PHAN NHƯ PHONG

Giám đốc Kiểm toán

Dịch vụ Xây dựng cơ bản

Bằng cấp chuyên môn

 Kỹ sư Công trình Thủy lợi

 Cử nhân Kinh tế

 CPA Việt Nam

 Thẩm định viên về Giá

 Chứng chỉ Định giá Xây

dựng hạng I

 Chứng chỉ hành nghề

hoạt động đấu thầu

 Chứng chỉ hành nghề

dịch vụ thuế

Tham gia tổ chức nghề nghiệp

 Hội viên Hội KTV hành nghề

Việt Nam (VACPA).

Giới thiệu chung

 Ông Phan Như Phong đã có hơn 27 năm kinh

nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và

kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng trên cả nước.

 Với nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực

xây dựng cơ bản, kiểm toán, thẩm định giá và tư

vấn đầu tư xây dựng và đấu thầu. Ông đã trực tiếp

tham gia tổ chức công tác kiểm toán xây dựng cơ

bản, tư vấn về dự án đầu tư, lựa chọn nhà thầu,

thẩm định giá tài sản… cho các Ban quản lý dự án,

doanh nghiệp nhà nước, các công ty cổ phần, các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… thuộc

nhiều lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, và

các dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ.

 Đã từng tham gia trình bày trong các các khóa đào

tạo về kiểm toán xây dựng cơ bản; đóng góp ý kiến

với công tác nghiên cứu và hoàn thiện hệ thống các

quy định, Chuẩn mực kiểm toán về xây dựng cơ

bản được áp dụng tại Việt Nam.



KHÁCH HÀNG 

TIÊU BIỂU
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TẬP ĐOÀN – TỔNG CÔNG TY

DẦU KHÍ

TỔ CHỨC TÀI CHÍNH & TÍN DỤNG
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BẤT ĐỘNG SẢN & ĐẦU TƯ KHU CÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ



GIẢI THƯỞNG

TIÊU BIỂU
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Tập thể lao động xuất sắc

nhiều năm liền

do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố

Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu.
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Bằng chứng nhận Thương hiệu uy

tín – Trusted Brand Index

do Tổ chức đánh giá 

và chứng nhận quốc tế 

InterConformity 

(Cộng hòa Liên bang 

Đức, châu Âu) phối 

hợp với Viện Doanh 

nghiệp Việt Nam trao 

giải và chứng nhận.
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Bằng chứng nhận Hàng Việt tốt 

– Dịch vụ hoàn hảo

do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ 

thuật Việt Nam và Hội Tiêu chuẩn và 

Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam trao 

giải và chứng nhận.
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Giấy chứng nhận Doanh nghiệp thương 

mại dịch vụ tiêu biểu

do Bộ Tài chính cấp nhằm tôn 

vinh doanh nghiệp có các đóng 

góp và thành tích nổi bật cho 

nền kinh tế và xã hội.
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Giải thưởng Vietnam Top Trade 

Services Awards

do Bộ Công Thương cấp nhằm tôn vinh 
doanh nghiệp có hoạt động xuất sắc 

trong lĩnh vực thương mại dịch vụ.
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Cùng nhiều thành tích, giải thưởng

khác được trao tặng cho các cá nhân,

tập thể Baker Tilly A&C có thành tích

xuất sắc do các tổ chức trong và ngoài

nước công nhận.



HOẠT ĐỘNG 

CỘNG ĐỒNG
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Chúng tôi thực hiện các chương trình thiện nguyện thường niên; hỗ trợ công

tác phòng chống dịch Covid-19; hiến máu nhân đạo; Quỹ hỗ trợ vì người

nghèo; đồng bào bị lũ lụt; xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa; nạn nhân

chất độc màu da cam; lấp đất vùng trũng… như là món quà tri ân cho đất Mẹ

- quê hương Việt Nam thân thương, và vun bồi cho sự phát triển thế hệ mai

sau.



PHỤ LỤC

HỒ SƠ PHÁP LÝ
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Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
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Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh dịch vụ kiểm toán
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Quyết định của Bộ Tài chính về việc chấp thuận 
A&C kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
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Quyết định của UBCK về việc chấp thuận A&C 
kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc

lĩnh vực chứng khoán
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Chứng thư Thẩm định Tín nhiệm
Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn thuế
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Bằng chứng nhận top 10 doanh nghiệp tín 
nhiệm nhất Việt Nam năm 2014 - 2016
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Bằng chứng nhận A & C là đối tác đào 
tạo của ACCA, CPA Úc và ICAEW
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
CÔNG TY TNHH 

KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C

TRỤ SỞ CHÍNH

• 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân 

Binh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

• Tel: (84-28) 35.472.972

• Fax: (84-28) 35.472.970

• banbientap@a-c.com.vn

VĂN PHÒNG NHA TRANG

• Lô STH 06A.01 đường số 13, khu đô thị

Lê Hồng Phong II, TP. Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa, Việt Nam

• (84-258) 2465.151

• (84-258) 2465.806

• banbientap@a-c.com.vn

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

• 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận 

Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam

• Tel: (84-24) 37.367.879

• Fax: (84-24) 37.367.869

• banbientap@a-c.com.vn

VĂN PHÒNG CẦN THƠ

• I5-13, Võ Nguyên Giáp, Phường Phú 

Thứ, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, Việt

Nam

• Tel: (84-292) 3764.995

• Fax: (84-292) 3764.996

• banbientap@a-c.com.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ


