DANH SÁCH GIẢNG VIÊN FTMS HÀ NỘI
CHƯƠNG TRÌNH FIA – 20118
FA1/FA2
Thầy Phạm Tuấn Anh
Hội viên ACCA
Thầy Phạm Tuấn Anh tốt nghiệp loại giỏi Viện Kế toán - Kiểm toán Trường Đại học
Kinh tế Quốc dân, từng là thủ khoa đầu vào khối A. Thầy có 5 năm kinh nghiệm làm
việc tại Công ty TNHH PwC Việt Nam. Một số khách hàng lớn thầy đã từng tham
gia với vai trò là Trường nhóm kiểm toán bao gồm: Công ty TNHH BBraun Việt
Nam, Công ty Cổ phần Cơ Khí Đông Anh - Licogi, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ
Long, Công ty TNHH Phát triển THT (chủ đầu tư khu độ thi Starlake)... Anh đã đạt
danh hiệu nhân viên xuất sắc của công ty trong 2 năm gần nhất 2017 và 2018.
Thầy hoàn thành chương trình ACCA trong 2 năm và chính thức trở thành hội viên
ACCA năm 2017. Thầy cũng là hội viên chính thức của VACPA từ năm 2018.
Với kinh nghiệm làm việc thực tế và nhiệt huyết giảng dạy, thầy mong muốn mang
đến những bài học bổ ích, vừa lý thuyết vừa thực tiễn, cho học viên môn FIA 1, 2"

MA1, MA2
Trần Thị Đức
ACCA member
Cô Đức đang đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại phòng Tài chính tại công ty
TNHH Lotte Hotel Việt Nam. Trước đó cô đã từng công tác trong các ngành tài
chính ngân hàng, bảo hiểm và Viên nghiên cứu Công nghệ Gen và Tế bào gốc
Vinmec –Tập đoàn Vingroup ở vị trí kế toán trưởng.
Với nhiều kinh nghiệm về phân tích tài chính, lập báo cáo tài chính theo chuẩn VASs
và IFRSs, soát xét thuế, chính sách chuyển giá, quản lý dự án…cũng như hỗ trợ
quản lý cấp cao trong việc đưa ra các báo cáo quản trị như phân tích Variance, lập
ngân sách, phân tích chi phí và quản lý chi phí trong vận hành doanh nghiệp….
Tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, thành viên hiệp hội Kế toán công chứng Anh
quốc (ACCA) và đang theo học ngành Luật, cùng nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực
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tài chính trong nhiều ngành khác nhau mang đến cho tôi một nền tảng kiến thức rộng
để hỗ trợ học viên mới bắt đầu gia nhập ngành tài chính nắm được kiến thức cơ bản
cũng như chia sẻ trong định hướng trong phát triển nghề nghiệp

FA1/FA2
Cô Doãn Thùy Dung
Hội viên ACCA
Cô Thùy Dung tốt nghiệp hạng ưu chuyên ngành kế toán trường ĐH KTQD. Cô
đồng thời là hội viên hiệp hội ACCA và Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
VACPA. Với gần 8 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau như kế toán, tài
chính, thuế và kiểm soát nội bộ, cô đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế để
truyền đạt lại cho học viên và chia sẻ những vấn đề phát sinh và cách giải quyết thực
tế trong công việc. Cô hiện đang giữ vị trí Trưởng ban kiểm soát của công ty Cổ
phần Tập đoàn Viki. Trước đó cô là phó phòng tư vấn thuế của Grant Thornton và
Kiểm toán viên cao cấp của công ty Kiểm toán Vaco. Bên cạnh những kinh nghiệm
làm việc, cô cũng đảm nhiệm vai trò đào tạo trong nhiều mảng ở những nơi cô đã
làm việc như :


Đào tạo kiến thức thuế, kế toán cho các Công ty, doanh nghiệp tầm trung



Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, đào tạo nhân viên



Diễn giả tại một số hội thảo chuyên đề về kế toán và thuế do Công ty TNHH
Grant Thornton tổ chức

Cô Thùy Dung đã suất xắc vượt qua các kỳ thi khó nhằn của ACCA, cô hoàn thành
toàn bộ các môn thi trong vòng 1 năm, pass 3 môn P trong một kỳ thi. Bài giảng của
cô được sắp xếp khoa học, rõ ràng và phương pháp giải thích dễ hiểu. Cô luôn nhiệt
tình, hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của học viên. Học viên tham gia bài giảng của
cô sẽ nhanh chóng nắm bắt được kiến thức, cách làm bài tập và kỹ năng thi.

FAB (F1)
Cô Dương Thị Thu Thủy
ACCA, CPA
Cô Dương Thị Thu Thủy tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán, kiểm toán và phân tích tại
Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Cô cũng là hội viên của Hiệp hội Kế toán công
chứng Anh (ACAA), đã hoàn thành chứng chỉ kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) và Thẻ thẩm định viên về giá của Bộ Tài chính.
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Ngay từ thời sinh viên, cô đã có nhiều thành tích nổi bật như: Học bổng của Tổ chức
Tokyo Mitsubishi UFJ, học bổng Amcham, bằng khen của trường Đại học Kinh tế
quốc dân cho top các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc cuối khóa bậc đại học
và bậc thạc sĩ…
Cho tới nay cô đã có 7 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực
kiểm toán và tài chính tại nhiều tổ chức kiểm toán – tài chính lớn như KPMG Việt
Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt. Tại KPMG, cô
đã tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán cho nhiều tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực khác
nhau như các công ty sản xuất và các dự án quốc tế tại Việt Nam như UNDP, Tổ
chức hợp tác phát triển vì môi trường của Đan Mạch (DCE), v.v.
Hiện nay, cô đang là Phó Trưởng Ban Kiểm toán hoạt động Đầu tư, Khối Kiểm toán
nội bộ, Tập đoàn Bảo Việt và chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của
Công ty mẹ Tập đoàn Bảo Việt và hoạt động đầu tư tài chính của các Công ty con do
Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên tham gia việc
soạn thảo và thực hiện đào tạo nội bộ về lĩnh vực kiểm toán nội bộ và hoạt động đầu
tư tại Công ty.
Với nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kiểm toán – tài chính, sự nhiệt tình, tận
tâm trong giảng dạy và đặc biệt là những kinh nghiệm trong quá trình vượt qua các
kỳ thi của ACCA, cô mong muốn giúp học viên có sự chuẩn bị tốt nhất để tự tin
hoàn thành chương trình F1 của ACCA với kết quả cao.
FMA (F2)
Thầy Nguyễn Giang Nam
ACCA, CPA Việt Nam
Thầy Nguyễn Giang Nam là hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA)
và đã xuất sắc hoàn thành chương trình ACCA với 13 môn thi trong vòng 1 năm 4
tháng.
Cho tới nay, thầy đã có gần 4 năm kinh nghiệm làm việc cho KPMG Việt Nam. Tại
KPMG, thầy đã tham gia cung cấp dịch vụ kiểm toán với tư cách là trưởng nhóm
kiểm toán cho các doanh nghiệp lớn như Công ty TNHH Honda Việt Nam, Công ty
Cổ phần Tài nguyên Ma San, Tổng Công ty Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam,
Công ty TNHH Nissan Việt Nam…
Với kinh nghiệm làm việc thực tế, sự nhiệt tình, tận tâm trong giảng dạy, và đặc biệt
là những kinh nghiệm cá nhân trong quá trình vượt qua toàn bộ các kì thi của ACCA,
thầy mong muốn giúp học viên có được nền tảng kiến thức chắc chắn trong môn F2
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(Management Accounting) và các hiểu biết thực tế. Từ đó, các học viên có thể tự tin
không chỉ hoàn thành chương trình F2 mà còn có khả năng áp dụng các kiến thức đã
được học vào công việc sau này.”

FFA (F3)
Cô Đỗ Thị Hồng Vân
FCCA, CPA Việt Nam
Cô Hồng Vân hoàn thành chương trình ACCA vào tháng 2 năm 2007 . Cô rất nhiều
kinh nghiệm trong việc giảng dạy cũng như kinh nghiệm làm việc tại các công ty
nước ngoài danh tiếng và hiện nay đang nắm giữ những vị trí quan trọng trong ngành
kế toán như : Kế toán trưởng cho Ford Việt Nam từ năm 1995 đến 1998, Giám đốc
tài chính kiêm kế toán cao cấp - Shell Việt Nam năm 2000. Hiện nay, cô Vân đang
làm kế toán trưởng cho tập đoàn Tate and Lyle Group. Phương pháp giảng dạy của
cô rất logic, cẩn thận và chi tiết. Cô luôn quan tâm tới mọi học viên trong lớp để giúp
học viên hiểu bài sâu nhất và đạt kết quả cao ở các kỳ thi. Cô là một trong những
giảng viên tâm huyết được yêu mến và gắn bó với các lớp học viên FIA/ACCA đầu
tiên của FTMS ở Việt Nam.
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