Giảng viên FTMS
giúp học viên nâng cao kiến thức nền tảng kế toán
để học tốt ACCA
PHẠM THANH HẢI TRIỀU (Thạc sỹ Kế toán Tài chính)
Phụ trách lớp FA1 & FA2
Thầy Phạm Thanh Hải Triều tốt nghiệp cao học chuyên ngành Kế toán &
Tài chính của trường ĐH Westminster, Anh quốc.
Hiện nay thầy là giảng viên phụ trách các môn về kế toán tài chính, kế
toán quản trị và kiểm toán tại trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM
(UEF). Thầy cũng từng giảng dạy tại khoa Kế toán tài chính của ĐH Sư
phạm kỹ thuật TP.HCM, phụ trách môn kế toán tài chính và kiểm toán.
Thầy có nhiều năm làm việc trong công ty Dịch vụ tư vấn kế toán và
kiểm toán AASC, chi nhánh TP.HCM trong lĩnh vực kiểm toán.
Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường kế toán và kiểm toán cùng với kỹ năng giảng dạy
các chương trình quốc tế, thầy Triều sẽ chia sẻ với học viên kiến thức về kế toán và kiểm toán
một cách dễ hiểu và hướng dẫn kỹ năng làm bài thi cần thiết để học viên có sự chuẩn bị tốt
cho kỳ thi FIA quốc tế.

LÊ HOÀNG OANH (Thạc sỹ Kế toán – ĐH Sydney, Úc)
Phụ trách lớp MA1
Cô Lê Hoàng Oanh tốt nghiệp chương trình Cao học chuyên ngành Kế
toán của ĐH Sydney, Úc theo chương trình học bổng cấp chính phủ
AUSAID.
Cô có hơn 10 năm giảng dạy các môn học nguyên lý kế toán, kế toán
quản trị và kế toán chi phí tại trường ĐH Kinh Tế TP.HCM. Ngoài ra, cô
còn tham gia thỉnh giảng kế toán bằng tiếng Anh tại trường ĐH Ngoại
Thương TP.HCM. Cô có hơn 2 năm giảng dạy chương trình FIA và ACCA các môn kế toán
quản trị.
Cô đồng thời là tác giả tài liệu về kế toán chi phí của khoa kế toán & kiểm toán trường ĐH
Kinh tế TP.HCM. Cô cũng tham gia dịch các tài liệu về kế toán quản trị và kế toán quản trị
nâng cao của các tác giả nổi tiếng Anthony A Atkinson, Rajiv D Banker, Robert S Kaplan &
S Mark Young
Với phương pháp truyền đạt dễ hiểu, sinh động và kiến thức quốc tế, cô sẽ giúp học viên nắm
chắc kiến thức và kỹ thuật thi để vượt qua kỳ thi chuyên ngành quốc tế
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NGÔ QUỐC THỊNH (FCCA, VN CPA)
Phụ trách lớp MA2
Thầy Ngô Quốc Thịnh là hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh
quốc và là hội viên của Hiệp hội kế toán công chứng Việt nam.
Thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình về tài chính
cho các trung tâm đào tạo dành cho doanh nghiệp, các chương trình nội bộ
của các công ty kiểm toán quốc tế và các khóa đào tạo về quản lý tài chính
cho các doanh nghiệp Việt nam. Với hơn 8 năm kinh nghiệm làm việc với tư cách là Giám
đốc bộ phận tư vấn thuế và đầu tư nước ngoài trong các công ty kiểm toán đa quốc gia và quỹ
đầu tư, thầy Thịnh thường chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tế quý báu khi thầy giảng
dạy cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm tư vấn cho các công ty
vừa và nhỏ và các công ty đa quốc gia, bài giảng của thầy rất sống động và mang tính thực
tiễn cao.
Thầy Thịnh là giảng viên FIA và ACCA được nhiều học viên chọn theo học do cách giảng
dạy dễ hiểu và bài giảng tập trung vào kỹ năng thi. Học viên của thầy Thịnh thường có tỷ lệ
đậu cao.
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