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Giới thiệu về chúng tôi
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Thành lập theo GCN ĐKKD số 0104963862 ngày
26/10/2010 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ kiểm
toán số 175/KDKT do Bộ Tài Chính cấp.

Trụ sở: Căn 2316, Tháp B, Toà nhà The Light,
Đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Lĩnh vực hoạt động: kiểm toán, kế toán, tư vấn thuế,
tư vấn quản lý, thẩm định giá và dịch vụ đào tạo.

Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dịch vụ Thẩm
định giá tài sản số 286/TĐG do Bộ Tài Chính cấp.



Công ty TNHH Kiểm toán Es-GlocalHồ sơ năng lực

Giới thiệu về chúng tôi (tiếp)
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Trụ sở Hà Nội

TP Hồ Chí Minh

12 CPA Việt Nam

02 ACCA

13 Kỹ sư xây dựng

100+Nhân viên rộng khắp

03 Địa điểm

09 Năm kinh nghiệm

05 Thẩm định viên về giá  

300+Khách hàng lớn

Tp. Bắc Ninh
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Sơ đồ và bộ máy hoạt động Es-Glocal

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Chi nhánh Bắc Ninh Trụ sở  chính Văn phòng Tp.HCM

Phòng Hành chính 
nhân sự

Phòng Tư vấn - Kế 
toán

Phòng Kiểm toán tài 
chính 1

Phòng Kiểm toán 
Tài chính 2

Phòng Kiểm toán 
XDCB

Phòng Tài chính 
kế toán
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Điều làm nên sự 
khác biệt của Es-Glocal

Am hiểu nhiều lĩnh vực dựa trên kinh nghiệm thực tiễn
cùng làm với các công ty và tổ chức hàng đầu tại Việt Nam

Đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực có năng lực chuyên sâu
về nhiều ngành nghề, bao gồm các chuyên gia thông thạo
tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Hoa phổ thông v.v…

Các chuyên gia đã tốt nghiệp hoặc đang theo học các
chương trình đào tạo của ACCA, VACPA, CPA Úc,
Tổng cục thuế Việt Nam

Có quan hệ tốt với các bộ ngành chủ chốt như Tổng Cục
thuế, Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), v.v…
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Dịch vụ của chúng tôi
Dịch vụ kế toán

Chúng tôi cung cấp dịch vụ ghi sổ kế toán và lập báo cáo
tài chính tuân thủ theo: Hệ thống kế toán Việt Nam, Chuẩn
mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính
quốc tế (IFRS), soát xét, và tư vấn về hồ sơ, chứng từ,
giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động kế toán.

Dịch vụ kiểm toán và đảm bảo
Chúng tôi cung cấp dịch vụ đảm bảo về kết quả tài chính
và tình hình hoạt động của doanh nghiệp, kiểm toán các
báo cáo tài chính được lập tuân thủ theo: Chế độ kế toán
Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực báo
cáo tài chính quốc tế (IFRS) và giúp khách hàng hoàn
thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ
quy định liên quan đến thuế TNDN, thuế GTGT, thuế nhà
thầu nước ngoài, thuế TNCN và chuyển giá, tư vấn tài
chính DN, tư vấn quản trị doanh nghiệp; thường xuyên
cập nhật tới KH thay đổi mới nhất của các quy định về
thuế và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

Dịch vụ tư vấn
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện thông
qua một đội ngũ các chuyên gia có kỹ năng sâu rộng cho
dù khách hàng hoạt động ở bất kỳ nơi nào. Chúng tôi có
đội ngũ các chuyên gia với kinh nghiệm chuyên môn trong
các lĩnh vực và ngành nghề mà khách hàng yêu cầu tại
mỗi ngành nghề mà khách hàng của chúng tôi hoạt động.

Dịch vụ Thẩm định giá
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Dịch vụ Kiểm toán và đảm bảo
Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán các báo cáo tài chính theo luật định vàhoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư, 
nhà quản lý doanh nghiệp

Soát xét báo cáo tài chính
Soát xét các thông tin tài chính giữa niên độ, thông tin tài chính quá khứ theo yêu
cầu của nhà đầu tư hoặc nhà quản lý doanh nghiệp

Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành
Kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành các công trình xây dựng, dự án sử dụng
vốn nhà nước, hoặc sử dụng vốn tư nhân theo yêu cầu của chủ đầu tư

Thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước
Thực hiện các thủ tục nhất định đối với các khoản mục riêng lẻ của báo cáo tài
chính, một báo cáo tài chính riêng lẻ (ví dụ: bảng cân đối kế toán) hoặc một bộ báo
cáo tài chính đầy đủ.

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)
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Dịch vụ ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính
Thực hiện "ghi sổ kế toán" và lập báo cáo tài chính trên cơ sở hồ sơ chứng từ do
doanh nghiệp cung cấp

Tư vấn thiết kế hệ thống kế toán
Tư vấn thiết kế và hướng dẫn vận hành hệ thống kế toán cho các doanh nghiệp mới
thành lập hoặc các doanh nghiệp mong muốn cải thiện hệ thống kế toán

Dịch vụ kế toán trưởng
Cho thuê chữ ký kế toán trưởng, soát xét, ký và chịu trách nhiệm theo quy định về
các chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Các dịch vụ kế toán khác
Lập báo cáo tài chính, chuyển đổi báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán
quốc tế, hợp nhất báo cáo tài chính, ...

Dịch vụ Kế toán

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)
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Dịch vụ Thẩm định giá
Dịch vụ Thẩm định giá máy móc thiết bị
Thẩm định giá động sản, bất động sản, máy móc, thiết bị,...

Dịch vụ Thẩm định giá doanh nghiệp
Thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh
nghiệp, cổ phần hoá, v.v

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)

Dịch vụ Thẩm định giá dự án đầu tư
Thẩm định giá trị doanh nghiệp phục vụ các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh
nghiệp, cổ phần hoá, v.v

Dịch vụ Thẩm định giá Bất động sản
Thẩm định giá động sản, bất động sản, máy móc, thiết bị,...

Dịch vụ Thẩm định giá Tài sản vô hình
Thẩm định giá động sản, bất động sản, máy móc, thiết bị,...
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Dịch vụ tư vấn
Dịch vụ tư vấn xác định giá trị thị trường

Qua nhiều năm thực hiện dịch vụ, Hãng Kiểm toán Es-
Glocal đã cung cấp giải pháp xác định giá trị thị trường
như: Tư vấn hồ sơ xác định giá trị thị trường; Tư vấn xác
định phương pháp xác định giá giao dịch phù hợp nhân
diện rủi ro, Quản lý chuyển giá cho nhiều doanh nghiệp và
đạt được sự hài lòng và tin nhiệm từ khách hàng.

Dịch vụ tư vấn thuế
Chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng rất đa dạng,
bao gồm: Hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế, Tư vấn và rà
soát việc tuân thủ quy định về thuế, Hỗ trợ thanh tra, kiểm
tra thuế và Lập kế toán thuế cho các doanh nghiệp, trên
nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau trên khắc cả nước.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn thương vụ như: Thẩm
định dự án đầu tư; Dịch vụ tư vấn tái cấu trúc doanh
nghiệp; Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập (M&A). Chúng
tôi thực hiện 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 giao dịch.

Dịch vụ tư vấn thương vụ
Tư vấn dịch vụ của Es-Glocal khá đa dạng, bao gồm: Xây
dựng quy chế hoạt động, quy trình kiểm soát nội bộ; Xây
dựng hệ thống BCTC; Xây dựng hệ thống quản trị; Xây
dựng chiến lược dòng tiền; Tư vấn cơ cấu, tổ chức nhân
sự; Tính lương, đăng ký lao động; Tư vấn hỗ trợ nhân sự;
Tư vấn pháp lý phát sinh.

Dịch vụ Tư vấn hoạt động

11



Công ty TNHH Kiểm toán Es-GlocalHồ sơ năng lực

12

Dịch vụ Tư vấn thuế

Soát xét tính tuân thủ các quy định về thuế
Soát xét các hồ sơ chứng từ nhằm đưa ra các đánh giá về việc tuân thủ quy định
của pháp luật thuế và các rủi ro về thuế của doanh nghiệp.

Tư vấn phương hướng tối ưu hóa lợi ích và tối đa hiểu quản KD
Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cập lợi ích tiềm năng từ việc đưa ra phương án thuế hiệu
quả doanh nghiệp để đạt hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Hỗ trợ kiểm tra thuế, hoàn thuế
Hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu, hồ sơ chứng từ với cơ quan thuế trong quá
trình kiểm tra, quyết toán thuế, kiểm tra hoàn thuế.

Tư vấn các vấn đề về thuế
Giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến quy định về thuế, tư vấn tuân
thủ các quy định về thuế.

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)
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Dịch vụ Tư vấn hoạt động

Soát xét tính tuân thủ các quy định về thuế
Soát xét tính tuân thủ các quy định giúp doanh nghiệp nắm được các vấn đề cũng 
cảnh báo các rủi ro về thuế hiện tại và tương lai.

Tư vấn xác định phương pháp xác định giá giao dịch 
Tư vấn lập xác định phương pháp xác định giá, cách tính và xác định mức giá cho
từng giao dịch được phù hợp và lợi ích tôi đa.

Quản lý chuyển giá cho nhiều doanh nghiệp 
Tư vấn, đưa giải pháp tổng thể cho việc giao dịch giữa các công ty có mối liên hệ
liên kết nhằm nâng cao lợi nhuận tập đoàn theo đúng quy định pháp luật.

Tư vấn nhận diện rủi ro chuyển giá
Giải đáp, tư vấn và phát hiện các rủi ro trong quá hoạt động, kinh doanh của mình
với các bên có mối liên hệ liên kết.

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)
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Tư vấn xác định giá trị thị trường

Soát xét tính tuân thủ các quy định về thuế
Soát xét các hồ sơ chứng từ nhằm đưa ra các đánh giá về việc tuân thủ quy định 
của pháp luật thuế và các rủi ro về thuế của doanh nghiệp

Tư vấn xác định phương pháp xác định giá giao dịch 
Tư vấn lập "hồ sơ chuyển giá" dựa trên thông tin so sánh tin cậy, có nguồn gốc rõ
ràng, hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu trên "hồ sơ chuyển giá" với cơ quan thuế

Quản lý chuyển giá cho nhiều doanh nghiệp 
Hỗ trợ doanh nghiệp giải trình số liệu, hồ sơ chứng từ với cơ quan thuế trong quá
trình kiểm tra, quyết toán thuế, kiểm tra hoàn thuế

Tư vấn nhận diện rủi ro chuyển giá
Giải đáp các thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến quy định về thuế, tư vấn tuân
thủ các quy định về thuế

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)
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Dịch vụ Tư vấn thương vụ

Thẩm định dự án đầu tư
Thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc xác định, đánh giá
hiệu quả cũng như đưa ra được giá phí đầu tư hợp lý để mang lại hiệu quả cao nhất.

Dịch vụ tư vấn mua bán sáp nhập (M&A)
Là việc tiến hành làm báo cáo thẩm tra pháp lý, kiểm toán đánh giá hiện trạng tài
chính DN, tư vấn xây dựng, thương lượng, soạn thảo hợp đồng, đàm phán...

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo
ra. “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đề ra.

Dịch vụ tư vấn thương vụ theo yêu cầu
Dịch vụ tư vấn thượng vụ theo yêu cầu riêng, yêu cầu khác nhau của Quý khách
hàng để đảm bảo đạt được mục đích mong muốn.

Dịch vụ của chúng tôi (tiếp)
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Es-Glocal làm việc với khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Với năng lực kiểm toán sâu rộng, Chúng tôi sẽ vận dụng những kiến thức và kinh nghiệm công
tác với các khách hàng khác thuộc lĩnh vực tương tự và chia sẻ những am hiểu về hoạt động
kinh doanh của từng khách hàng.
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Kinh nghiệm của chúng tôi

09 năm 
kinh nghiệm

2000+ 
khách hàng

12 CPA

100+
nhân viên

Đa dạng 
lĩnh vực

Am hiểu

Yêu nghề
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Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi
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Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi (tiếp)
Công ty TNHH Kiểm toán Es-GlocalHồ sơ năng lực Kiểm toán Báo cáo tài chính
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Khách hàng tiêu biểu của chúng tôi (tiếp)
Công ty TNHH Kiểm toán Es-GlocalHồ sơ năng lực Kiểm toán Báo cáo tài chính
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• Công ty TNHH Techno Yên Phong Vina

• Công ty TNHH T-Tech Vina

• Công ty TNHH Techno Bắc Giang Vina

• Công ty TNHH Quốc tế Mido-Vina

• Công ty TNHH Nisshin Technology Việt Nam

• Công ty TNHH Grandsoul (Việt Nam)

• Công ty Cổ phần Sowa Việt Nam

• Công ty TNHH Senda Việt Nam

• Công ty TNHH Tư vấn ẩm thực và nhà hàng Baek Jae Won

• Công ty TNHH Ứng dụng Công nghệ Việt Nhật

• Công ty TNHH Wonbang Tech Vina

• Công ty TNHH Kukjae Industries Việt Nam

• Ban Quản lý các dự án, Đại học Quốc Gia Hà Nội

• Ban Quản lý các dự án, Bộ Giáo dục & Đào tạo

• Công ty TNHH Xây dựng Life

• Công ty TNHH Sunflower Eng Vina

• Công ty TNHH K-Tech Vina

• Công ty TNHH Seoul Print Vina

• Công ty TNHH Georim Tech Vina

• Công ty TNHH Young Woo Hi-Tech

• Công ty TNHH Việt Nam Geosan Tech

• Công ty TNHH Chongjo E&C Việt Nam

• Công ty TNHH Sm Dsp Việt Nam

• Công ty TNHH Hong Jun Vina

• Công ty TNHH Kr Ems Việt Nam

• Công ty TNHH Osung Vina

• Công ty TNHH Hyun Jung Vina

• Công ty TNHH KST Vina

• Công ty TNHH Sejong Wise Vina

• Công ty TNHH Da Young Vina

• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Cheong Song

• Công ty TNHH H-Diamond Vina

Danh sách khách hàng của chúng tôi
Công ty TNHH Kiểm toán Es-GlocalHồ sơ năng lực Kiểm toán Báo cáo tài chính
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Danh sách khách hàng của chúng tôi (tiếp)
• Công ty TNHH Daeyang BG

• Công ty TNHH Saekwang Eng Vina

• Công ty TNHH E-Zone Tech Vina

• Công ty TNHH Mooroc Printec Vina

• Công ty TNHH Guh Sung Vina

• Công ty TNHH Etech Việt Nam

• Công ty TNHH G.S Electronics

• Công ty TNHH Kj Tec

• Công ty TNHH Sj Ans Vina

• Công ty TNHH Dae Kwang Vina

• Công ty TNHH The Prime

• Công ty TNHH M And K Vina

• Công ty TNHH Total Trading Vina

• Công ty TNHH Mmt Vina

• Công ty TNHH Hs Hà Nội

• Công ty TNHH Sjt Vina

• Công ty TNHH Yest Việt Nam

• Công ty TNHH World Telecom Việt Nam

• Công ty TNHH Phenix Electronic Việt Nam

• Công ty TNHH Innocom Vina

• Công ty TNHH P&K Vina

• Công ty TNHH Roy Vina

• Công ty TNHH Re-Do Vina

• Công ty TNHH Eidos Vina

• Công ty TNHH Smart Tech Vina

• Công ty TNHH Khaon Vina

• Công ty TNHH Seven Eng Vina

• Công ty TNHH Micon Vina

• Công ty TNHH Jixiang Denov Vina

• Công ty TNHH Kks Việt Nam

• Công ty TNHH Jns Vina

• Công ty TNHH Sunkyoung Vina

• Công ty TNHH Masslam Vina

• Công ty TNHH Kh Electronics

• Công ty TNHH Daeheung Việt Nam

• Công ty TNHH Taeyoung Vina
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Danh sách khách hàng của chúng tôi (tiếp)
• Công ty TNHH Di Technology

• Công ty TNHH Bm Electronics

• Công ty TNHH Pan Korea Vina

• Công ty TNHH Eunsung Tech Việt Nam

• Công ty TNHH Hanil Technology Việt Nam

• Công ty TNHH Wookyung Vina

• Công ty TNHH Sung Shin Tech Vina/Dcs

• Công ty TNHH Tops Vina

• Công ty TNHH Unfold Vina

• Công ty TNHH Giáo Dịch Đọc Sách Hanuri Việt Nam

• Công ty TNHH Tooltop Vina

• Công ty CP Wonwoo Việt Nam

• Công ty TNHH Han Jung

• Công ty TNHH Auto Technix

• Công ty TNHH Kwangjin Rdi Vina

• Công ty TNHH Vkmd

• Công ty TNHH Yb Tech Vina

• Công ty TNHH Cnm Kh Việt Nam

• Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Hyundai E&M Vina

• Công ty TNHH Eunsung Tech Việt Nam

• Công ty TNHH Uni-Tech Green Vina

• Công ty TNHH Elimtech Vina

• Công ty TNHH Hyundong

• Công ty TNHH Hni Techin Việt Nam

• Công ty TNHH Punglim Vina

• Công ty TNHH Envatech Vn

• Công ty TNHH Jy Electronics

• Công ty TNHH Mj Corp Vina

• Công ty TNHH Kms Việt Nam

• Công ty TNHH Pyoung Wha Vina

• Công ty TNHH Nsta Vina

• ....
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Es-Glocal sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng vượt qua các 
thử thách, khó khăn trong thời điểm thị trường biến động. 

Chúng tôi luôn hợp tác để cùng khách hàng phát triển.
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Tư duy dẫn đầu

Dịch vụ chất lượng

Giá trị gia tăng

Giá phí hợp lýTrao đổi thẳng thắnNguồn lực tốt nhất

Phương pháp hiệu quảTư vấn hữu ích kịp thời

Tại sao chọn Es-Glocal?
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Tại sao chọn Es-Glocal?

Phương pháp hiệu quả
Chúng tôi áp dụng phương pháp kiểm toán tiên tiến, tập
trung nguồn lực vào các vùng rủi ro trên báo cáo tài chính.
Phương pháp kiểm toán của chúng tôi được áp dụng nhất
quán trong toàn công ty, cho tất cả khách hàng, giúp tăng
hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Dịch vụ chất lượng
Chất lượng là nền tảng làm nên thành công của Es-
Glocal. Chất lượng được phản ánh trong sự thận trọng,
khách quan trong quy trình kiểm toán và kiểm soát chất
lượng của chúng tôi, cũng như việc thường xuyên đào tạo
và cập nhật chuyên môn và kỹ năng mềm cho nhân viên.

Tư duy dẫn đầu
Đội ngũ kiểm toán viên của chúng tôi được chọn để đảm
bảo chúng tôi sẽ mang đến một tư duy đột phá khi nhìn
nhận vấn đề, kết hợp với kiến thức và kinh nghiệm sâu
rộng, nhằm tiến hành một cuộc kiểm toán nghiêm ngặt,
khách quan, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

Tư vấn hữu ích và kịp thời
Khách hàng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia
giàu kinh nghiệm trong chuyên môn cũng như trong việc
giải quyết các vướng mắc với cơ quan quản lý Nhà nước.
Các chuyên gia thuế của chúng tôi sẽ phối hợp với nhóm
kiểm toán để tư vấn, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.
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Tại sao chọn Es-Glocal?

Trao đổi thẳng thắn
Chúng tôi sẽ lắng nghe, báo cáo và trao đổi với khách
hàng về những vấn đề khó khăn mà khách hàng đang đối
mặt. Chúng tôi luôn luôn thảo luận cởi mở và thẳng thắn
theo cách phù hợp nhất với khách hàng.

Nguồn lực tốt nhất
Chúng tôi dành những nguồn lực tốt nhất về con người,
thời gian, trang thiết bị phục vụ công việc để bạn hiểu
rằng bạn là khách hàng quan trọng đối với chúng tôi.
Chúng tôi cam kết đáp ứng các yêu cầu về thời hạn hoàn
thành công việc của khách hàng.

Giá trị gia tăng
Chúng tôi cung cấp các tư vấn hữu ích cho khách hàng
trước, trong và sau sau khi cuộc kiểm toán kết thúc. Điều
này, một mặt, gia tăng giá trị mà chúng tôi mang lại cho
khách hàng, mặt khác, làm giàu thêm hiểu biết của chúng
tôi đối với các khách hàng của mình.

Giá phí hợp lý
Giá phí của chúng tôi được xây dựng trên những tiêu chí
rõ ràng và tương xứng với khối lượng công việc. Mục tiêu
của chúng tôi là đưa ra giá phí hợp lý nhằm chia sẻ khó
khăn với khách hàng, hợp tác cùng phát triển.
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Làm thế nào để sử dụng dịch vụ
Xác nhận báo phí

Chúng tôi sẽ gửi lại Quý 
khách hàng thư báo phí 
dịch vụ trong 8h làm việc

Gửi yêu cầu
Hãy liên hệ hoặc gửi yêu 
cầu hoặc thông tin cho 
chúng tôi

Cung cấp dịch vụ
Chúng tôi sẽ chuẩn bị 

nguồn lực tốt nhất để phục 
vụ Quý khách hàng

Trao đổi về hợp đồng
Chúng tôi sẽ gửi lại Quý 
khách hàng hợp đồng và 

trao đổi thông tin hợp đồng

Cung cấp thông tin
Gửi chi tiết những thông tin, 
yêu cầu theo Form khảo sát 

của chúng tôi
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Dịch vụ giá trị gia tăng

Không chỉ dừng lại ở
dịch vụ kiểm toán,
chúng tôi xây dựng một
hệ sinh thái các dịch vụ
hỗ trợ nhằm mang lại
giá trị cao nhất cho các
khách hàng
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Dịch vụ giá trị gia tăng

30

Dịch vụ giá trị gia tăng

Cải thiện các quy
trình hiện tại

Cập nhật về những
quy định hiện hành
liên quan đến hoạt
động

Tư vấn các vấn đề
về kế toán, thuế
sau kiểm toán



Nhân sự của chúng tôi

Nhân sự của
chúng tôi bao gồm
những kiểm toán
viên, thẩm định
viên, chuyên gia
thuế với kỹ năng
chuyên ngành và
kinh nghiệm sâu
rộng trong nhiều
lĩnh vực

31
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Nhân sự của chúng tôi

100+

Nhân viênNhân sự chuyên nghiệp

Đã được Bộ tài chính cấp chứng chỉ Kiểm toán viên (CPA) và
Thẩm định viên về giá (Valuer).16%

Đã được Tổng cục thuế cấp phép hành nghề Dịch vụ làm thủ
tục về thuế (CPTA).32%

Đã được tốt nhiệp trình độ Thạc sỹ của Quản trị kinh doanh, tài
chính, kế toán trên cả nước.10%

Đã có bằng Cử nhân kinh tế, kỹ sư, cử nhân Luật, ngoại ngữ
thuộc các chuyên nghành khác nhau.99%
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Nhân sự chủ chốt của chúng tôi

Giới thiệu

Trước khi trở thành Tổng Giám đốc của Es-Glocal, Bà Linh là Giám
đốc Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tư vấn Hà Nội
(HanoiAC). Trước đó, bà Linh đã có nhiều năm làm việc tại vị trí
Trưởng phòng Kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn
Chuẩn Việt (VietValues). Bà đã trực tiếp quản lý và thực hiện kiểm
toán một số lượng lớn khách hàng thuộc đa dạng ngành nghề hoạt
động. Bà Linh cũng đã tham gia quản lý và thực hiện nhiều hợp
đồng tư vấn thuê, thẩm định giá tài sản và thực hiện các dịch vụ
thỏa thuận trước (agreed-upon procedures) phục vụ định giá doanh
nghiệp, giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Kinh nghiệm khách hàng

Kinh nghiệm của Bà Linh trải dài trong các lĩnh vực Sản xuất (linh
kiện điện tử, hàng tiêu dùng), Thương mại (phân phối hàng hóa,
chuỗi cửa hàng bán lẻ), Xây dựng, Dịch vụ (điện lực, viễn thông,
giao vận, thực phẩm và đồ uống). Trong lĩnh vực thẩm định giá, bà
cũng đã tham gia quản lý và thực hiện thẩm định giá nhiều loại hình
máy móc thiết bị, nhà cửa, toà nhà văn phòng, các doanh nghiệp và
các dự án đầu tư.

Kinh nghiệm chuyên môn
• Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

• Được chỉ định tham gia soạn thảo, xây dựng, hoàn thiện Chế độ
kế toán Việt Nam mới nhất hiện nay;

• Thành viên tích cực của Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA)

• Thành viên Hội Thẩm định viên về giá Việt Nam;

• Chứng chỉ kiểm toán viên Việt Nam (CPA) do Bộ tài chính cấp

• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế (CPTA) do Tổng cục Thuế cấp

• Thẻ thẩm định viên về giá (Valuer) do Bộ Tài chính cấp.

Mai Yến Linh, CPA, CPTA, Valuer

Tổng Giám đốc

T: (+84) 24 66 66 33 69 – Ext: 201

M: (+84) 989 639 669

E: linh.mai@es-glocal.com
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Nhân sự chủ chốt của chúng tôi (tiếp)

Giới thiệu

Ông Choi Myung Kyun là một chuyên gia về tài chính và quản trị
doanh nghiệp với 13 năm kinh nghiệm là việc tại Việt Nam trong vai
trò giám đốc tài chính, Tổng giám đốc các doanh nghiệp Hàn Quốc.
Hiên nay ông là Phó Tổng Giám đốc kiêm Phó Giám đốc Công ty
kiểm toán Es-Glocal Chi nhánh Bắc ninh

Kinh nghiệm chuyên môn

• Trên 25 năm liên tục là việc trong lĩnh vực tài chính, kế toán, Kiểm
toán ở Việt Nam cũng như ở Hàn Quốc;

• Ông đã triển khai trên 300 khách hàng Hàn quốc lớn nhỏ ở Việt
Nam;

Nguyễn Hồng Hải, CPA, CPTA, Valuer

Phó Tổng Giám đốc

T: (+84) 24 66 66 33 69 - Ext: 401

M: (+84) 971 956 956

E: hai.nguyen@es-glocal.com

Choi Myung Kyun, CEO - Hàn Quốc
Phó Tổng Giám đốc
T: (+84) 24 66 66 33 69 – Ext: 801

M: (+84) 907 008 880

E: kyun.choi@es-glocal.com

Quốc tịch: Hàn Quốc

Giới thiệu

Ông Hải quản lý Đại lý thuế Công Minh hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thuế và kế toán và
trước đó là 8 năm làm việc tại các công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam cũng như Quốc tế.
Ông có hiểu biết sâu sắc về các Chuẩn mực kế toán và hệ thống thuế Việt Nam.

Kinh nghiệm khách hàng

Công tác chính của Ông Hải là đưa ra các Tư vấn chuyên sâu về thuế và kế toán, kiểm toán.
Ông Hải đã tham gia kiểm toán trên 100 khách hàng và cung cấp các dịch vụ về thuế và kế
toán cho hơn 200 KH bao gồm các doanh nghiệp sản xuất (phân bón, hóa chất công
nghiệp), xây dựng, thương mại (oto, xe máy, thiết bị điện tử) và dịch vụ (vận tải, nhà hàng).

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

• Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA);

• Thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp (CPTA)

• Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp (Valuer).
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Nhân sự chủ chốt của chúng tôi (tiếp)

Giới thiệu

Trước khi trở thành Phó Tổng Giám đốc của Es-Glocal, Ông Anh làm việc
tại Công ty Kiểm toán Tín Việt – AICA và trước đó là Công ty TNHH Grant
Thornton (Việt Nam). Ông Anh có hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế
toán và các khuôn khổ lập báo cáo tài chính quốc tế và các chuẩn mực
kiểm toán quốc tế.

Kinh nghiệm khách hàng

Công tác chính của Ông Anh là kiểm toán các Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, các văn phòng đại diện tại Việt Nam, các tổ chức phi chính
phủ, bao trùm các lĩnh vực: Sản xuất (khuôn mẫu công nghiệp, phụ tùng
thay thế), Gia công (may mặc, linh kiện điện tử), Xây dựng, Dịch vụ (công
nghệ thông tin, nhà hàng, khách sạn, sân golf) và các dự án.

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính

• Thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

• Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA)

Giới thiệu
Ông Thắng là Trưởng phòng kiểm toán XDCB phụ trách chính mảng
Kiểm toán các công trình xây dựng cơ bản của Es-Glocal. Ông Thắng có
5 năm làm việc tại Công ty TNHH PKF Việt Nam và trước đó là 5 năm
làm việc trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Kinh nghiệm khách hàng
Ông Thắng đã quản lý và thực hiện kiểm toán quyết toán dự án hoàn
thành cho hàng loạt các dự án trải dài trong các lĩnh vực xây dựng cầu
đường, xây dựng công trình dân dụng, trụ sở làm việc, lắp đặt hệ thống
công nghệ thông tin, an toàn, an ninh mạng, …

Kinh nghiệm chuyên môn
• Kỹ sư xây dựng - Đại học Xây dựng

• Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

• Chứng chỉ kỹ sư định giá

Trần Bá Anh, CPA, CPTA

Phó Tổng Giám đốc
T: (+84) 24 66 66 33 69 – Ext: 301

M: (+84) 973 836 273

E: anh.tran@es-glocal.com

Đỗ Cao Thắng, Kỹ sư xây dựng
Trưởng phòng kiểm toán XDCB
T: (+84) 24 66 66 33 69 – Ext: 501

M: (+84) 869 217 883

E: thang.do@es-glocal.com
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Nhân sự chủ chốt của chúng tôi (tiếp)

Giới thiệu

Trước khi là Giám đốc Es-Glocal chi nhánh Bắc Ninh, Ông Đạt đã làm việc
tại các công ty lớn trong lĩnh vực kiểm toán và các công ty về kinh doanh
bất động sản. Ông Đạt đã trực tiếp tham gia kiểm toán, quản lý nhóm kiểm
toán và tư vấn cho hơn 200 hợp đồng lớn nhỏ tại Việt Nam.

Kinh nghiệm khách hàng
Kinh nghiệm của Ông Đạt trải dài trong các lĩnh vực bao gồm các các Công
ty, Tổng Công ty nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các
công ty niêm yết, công ty đại chúng. Ngoài ra Ông Đạt còn tham gia lập và
triển khai chiến lược tài chính cho hơn 100 công ty, đánh giá và phân tích
hiệu quả dự án đầu tư.

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính
• Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán- Học viện Tài chính
• Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA)
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp

Giới thiệu
Ông Phương là chuyên gia kiểm toán báo cáo tài chính, tư vấn đầu tư,
quản lý và tư vấn thuế…. Ông Phương có hiểu biết sâu rộng về các
chuẩn mực kế toán và các khuôn khổ lập báo cáo tài chính quốc tế và các
chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Kinh nghiệm khách hàng
Ông Phương có nhiều năm công tác tại Tập đoàn, Công ty đa quốc gia,
Ông Phương đã trực tiếp làm trưởng đoàn kiểm toán cho nhiều tổng công
ty, các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
tại Việt Nam.

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân

• Thạc sỹ kinh tế chuyên ngành kế toán – Kiểm toán Đại học Kinh tế
Quốc Dân

Trương Quốc Đạt, CPA, CPTA
Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Bắc Ninh
T: (+84) 22 2629 59 89

M: (+84) 989 636 891

E: dat.truong@es-glocal.com

Nguyễn Đức Phương, Thạc sỹ Kinh tế
Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc CN Bắc Ninh

T: (+84) 22 26 29 59 89

M: (+84) 987 00 99 88

E: phuong.nguyen@es-glocal.com
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Giới thiệu

Trước khi trở thành Phó Giám đốc Es-Glocal Chi nhánh Bắc Ninh, Ông Bảo
đã có hơn 7 năm làm việc tại Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam).
Ông Bảo có hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán và các khuôn khổ
lập báo cáo tài chính quốc tế và các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Kinh nghiệm khách hàng

Công tác chính của Ông Bảo là kiểm toán các Doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, các văn phòng đại diện tại Việt Nam, các tổ chức phi chính
phủ, bao trùm các lĩnh vực: Sản xuất, khách sạn, dịch vụ, thương mại điện
tử, các dự án trong nước và ngoài nước, các dự án được tài trợ bởi: Ngân
hàng Thế giới - WB, Ngân hàng Châu Á – ADB, Đại sứ quán Đan Mạch –
DANIDA và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học kinh tế Quốc Dân

• Kiểm toán viên công chứng Anh quốc (ACCA)

• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp

Giới thiệu
Trước khi gia nhập Es-Glocal, Tùng đã có 7 năm làm việc tại Công ty
TNHH Kiểm toán Immanuel nơi Tùng đã cung cấp dịch vụ chuyên môn
cho hơn 300 khách hàng thuộc nhiều thành phần kinh tế, ngành nghề sản
xuất kinh doanh.

Kinh nghiệm khách hàng

Các khách hàng của Tùng bao gồm các công ty Sản xuất (linh kiện điện
tử, hàng tiêu dùng), Thương mại (phân phối hàng hóa, chuỗi cửa hàng
bán lẻ), Xây dựng, Dịch vụ (điện lực, viễn thông, giao vận, thực phẩm và
đồ uống).

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính

• Chứng chỉ Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA);
• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp (CPTA)

• Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp (Valuer).

Nguyễn Công Bảo, ACCA, CPTA

Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc CN Bắc Ninh
T: (+84) 22 26 29 59 89

M: (+84) 975 099 589

E: bao.nguyen@es-glocal.com

Khúc Thanh Tùng, CPA, CPTA, Valuer
Phó Giám đốc CN Bắc Ninh - Kiểm toán viên
T: (+84) 22 2629 59 89

M: (+84) 976 733 284

E: tung.khuc@es-glocal.com
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Giới thiệu
Bà Thương là chuyên gia nghiệp vụ cấp cao của Es-Glocal. Bà đã có
nhiều năm công tác tại vị trí Trưởng phòng kiểm toán tại các Công ty kiểm
toán hàng đầu Việt Nam, bao gồm Công ty TNHH Grant Thornton (Việt
Nam) và Công ty TNHH Nexia STT. Bà có hiểu biết sâu sắc về các Chuẩn
mực kế toán, kiểm toán Quốc tế và Việt Nam.

Kinh nghiệm khách hàng

Bà Thương đã tham gia lãnh đạo kiểm toán hàng trăm khách hàng là các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các văn phòng đại diện tại Việt
Nam, các tổ chức phi chính phủ. Công tác chính của bà còn bao gồm
soát xét việc chuyển đổi báo cáo tài chính theo các chuẩn mực kế toán và
các khuôn khổ lập báo cáo tài chính quốc tế.

Kinh nghiệm chuyên môn

• Cử nhân Kế toán - Đại học Kinh tế Quốc dân

• Thành viên Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA)

Giới thiệu

Ông Giáp tốt nghiệp Trường Học viện Tài chính năm 1991. Đến nay, Ông
Giáp đã kinh qua hàng loạt các vị trí cao cấp trong lĩnh vực quản lý nhà
nước cũng như trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính. Ông Giáp là cố vấn
nghiệp vụ cấp cao của Es-Glocal, đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất tới
Quý khách hàng.

Kinh nghiệm khách hàng

Ông Giáp nguyên là chuyên viên chính quản lý xây dựng cơ bản - Vụ Tài
chính - Bộ Giao thông vận tải, Giám đốc tài chính CTCP tập đoàn ATA và
hiện là Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tư vấn Hà Nội
(HanoiAC).

Kinh nghiệm chuyên môn
• Cử nhân Kế toán - Học viện Tài chính

• Thành viên Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)

• Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục Thuế cấp

• Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp.

Dương Thị Thương, ACCA, CPA

Chuyên gia nghiệp vụ cấp cao

T: (+84) 24 66 66 33 69 – Ext: 303

E: thuong.duong@es-glocal.com

Triệu Văn Giáp, CPA, CPTA, Valuer

Chuyên gia nghiệp vụ cấp cao

T: (+84) 24 66 66 33 69 - Ext: 304

E: giap.trieu@es-glocal.com
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Công ty TNHH Kiểm toán Es-Glocal
Căn 2316, Tháp B, Toà nhà The Light, 
Đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, 
T (+84) 24 66 66 33 69 
E info@es-glocal.com

http://es-glocal.com/

Tại TP. Hồ Chí Minh
Số 159 Quốc lộ 13, 
Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
T (+84) 8 68 928 634
E info.hcm@es-glocal.com

http://es-glocal.com/

Thông tin liên hệ
Văn phòng Es-Glocal tại Việt Nam

Tại TP. Bắc Ninh
Số 21, Đường Nguyễn Đăng Đạo, TP. Bắc Ninh
Việt Nam
T (+84) 22 26 29 59 89
E bacninh@es-glocal.com

http://es-glocal.com/

http://es-glocal.com/
http://es-glocal.com/
http://es-glocal.com/

