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Giảng viên Nguyễn Huy Tuấn (ACCA)
Thầy tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Thương, khoa kinh doanh kinh tế quốc
tế với tấm bằng xuất sắc. Thầy hoàn thành chương trình ACCA trong 18 tháng
và hiện là hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh (ACCA).
Bên cạnh đó, thầy đã hoàn thành Chứng chỉ kiểm toán thuộc hội kiểm toán
viên hành nghề tại Việt Nam. Vào năm 2013, thầy được tổ chức the Vietnam
American Chamber of Commerce trao học bổng The Amcham Scholarship.
Thầy Tuấn có 4 năm kinh nghiệm làm việc ngành bảo hiểm ở PwC Vietnam.
Hiện nay, thầy đang là Management Accounting Supervisor (Giám sát quản lý
kế toán) tại công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo thuộc
Masan Group.
Với kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế, tham gia kiểm toán và tư
vấn cho nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, bài giảng của thầy luôn
vận dụng linh hoạt giữa kiến thức và thực tiễn, giúp học viên hứng thú học tập,
liên hệ vào thực tế công việc và đạt kết quả cao.
MÔN GIẢNG DẠY: MA/F2
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Giảng viên Đỗ Thị Hồng Vân (ACCA)
Cô Đỗ Thị Hồng Vân hoàn thành chương trình ACCA vào tháng 2 năm 2007.
Cô là một trong những giảng viên ưu tú, đầu tiên giảng dạy ACCA, FIA tại
FTMS.
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. Cụ thể:
- Kế toán trưởng cho Ford Việt Nam từ năm 1995 đến 1998.
- Giám đốc tài chính kiêm kế toán cao cấp cho Shell Việt Nam năm 2000.
Hiện nay, cô đang giữ vị trí Kế toán trưởng cho tập đoàn Tate & Lyle Group.
Với gần 10 năm giảng dạy các môn về kế toán tài chính của chương trình
ACCA & CAT tại FTMS, cô Vân được nhiều học viên chọn theo học nhờ vào
phương pháp giảng dạy dễ hiểu và cách giải bài tập hiệu quả. Nhờ đó, với sự
hướng dẫn của cô Vân, học viên tự tin hơn khi tham gia các kỳ thi ACCA.
MÔN GIẢNG DẠY: FA/F3

Our Lecturers …. to help you FOCUS and PASS the exams!

FTMS TRAINING SYSTEMS (Vietnam) Ltd
Tel: +84 93 111 3020
Email: info@ftmsglobal.edu.vn
Website: www.ftmsglobal.edu.vn

HỒ SƠ GIẢNG VIÊN
KHÓA HỌC ACCA NĂM 2022

Giảng viên Ngô Quốc Thịnh (FCCA)
Thầy Ngô Quốc Thịnh là hội viên lâu năm của Hiệp hội Kế toán công chứng
Anh quốc (ACCA).
Thầy có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy các chương trình về tài chính và kế
toán 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 ở Việt Nam.
Với thâm niên công tác cho 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 cho học
viên. Hơn nữa, bằng cách chia sẻ kinh nghiệm tư vấn cho các công ty vừa và
nhỏ và các công ty đa quốc gia, bải giảng của thầy rất sống động và mang tính
thực tiễn cao.
Thầy Thịnh là giảng viên ACCA đuợc 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 có
tỷ lệ đậu cao.
MÔN GIẢNG DẠY: PM/F5 – FM/F9
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Giảng viên Chu Thị Ngọc Hạnh (FCCA, CPA)
Cô Chu Thị Ngọc Hạnh tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Kế toán Kiểm toán và Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp, cô đã
làm việc tại Ernst & Young gần 6 năm và chịu trách nhiệm các khách hàng về
lĩnh vực sản xuất và bất động sản.
Cô Hạnh đã đạt được FCCA và CPA Việt Nam trong thời gian này. Hiện tại cô
là Giám đốc Tài chính của Navigos Group JSC, công ty tuyển dụng hàng đầu
Việt Nam với 2 thương hiệu là Vietnamworks và NavigosSearch.
Bắt đầu giảng dạy ACCA từ năm 2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cô Hạnh là
một giảng viên ACCA được khen ngợi với sự nhiệt tình và chất lượng dịch vụ
cao. Triết lý giảng dạy của cô là sự đơn giản để hiểu và cam kết với các bằng
cấp ACCA.

MÔN GIẢNG DẠY: PM/F5 – FR/F7
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Giảng viên Ashim Kumar ((FCCA, MBA, AMBA, FRSA)
Thầy Ashim Kumar có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành cấp cao các loại
hình doanh nghiệp khác nhau trong các lĩnh vực về phát triển con người và
phát triển kinh doanh. Thầy cũng đã tham gia lãnh đạo, phát triển cho nhiều
đội ngũ nhân sự đa văn hóa nhằm nâng cao năng lực chăm sóc khách hàng,
phát triển nhân tài và tăng trưởng kinh doanh. Thầy cũng có kinh nghiệm trong
việc phát triển các chiến lược L&D (Đào tạo & Phát triển) cho khách hàng, tư
vấn chiến lược kinh doanh cho tập đoàn ATC toàn cầu và Trung tâm đào tạo
EY ở MENA. Học viên của Thầy thường xuyên giành được giải thưởng cho
thành tích của họ trong kỳ thi Lãnh đạo Kinh doanh Chiến lược của ACCA.
Bên cạnh những kinh nghiệm làm việc ở hơn 20 quốc gia về tư vấn quản trị
chiến lược và phát triển kinh doanh, tài chính cho các tập đoàn đa quốc gia như
Esso Charge Card/ Dairy Crest Foods/Thomson Holidays/Woolworths.
MÔN GIẢNG DẠY: SBL ACCA
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Giảng viên Fung Chee Kong (Master of Economics London
Institute of Economics, ACCA)
Thầy Fung Chee Kong đã có hơn 25 năm kinh nghiệm giảng dạy trong lĩnh
vực Kiểm toán tại nhiều quốc gia trên thế giới. Thầy tốt nghiệp khoa kế toán
trường Đại học quốc gia Singapore. Không lâu sau đó, thầy tiếp tục hoàn thành
chương trình thạc sỹ Học viện kinh tế London.
Thầy đã bắt đầu sự nghiệp tại vị trí kiểm toán trong một công ty kiểm toán
quốc tế thuộc Big 8 ở Singapore, trước khi chính thức trở thành một giảng viên
của FTMS tại đây. Từ đó, thầy đã tham gia giảng dạy cho FTMS khắp châu Á
và châu đại Úc bao gồm có Singapore, Malaysia, Vietnam, Cambodia, China,
Hong Kong and Australia.
Hiện nay, thầy Fung Chee Kong là một trong những giảng viên dạy môn Kiểm
toán giỏi và kinh nghiệm nhất FTMS toàn cầu.
MÔN GIẢNG DẠY: F8/AA ACCA
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Giảng viên Lim Teck Chuan (Ivan) (ACCA, CPA, BSc in
Applied Accounting)
Thầy Lim Teck Chuan (Ivan) trở thành hội viên Hiệp hội kế toán công chứng
Anh quốc ACCA từ năm 2004 và là Cử nhân chuyên ngành Kế toán ứng dụng
của ĐH Oxford Brookes Anh quốc.
Thầy bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực kiểm toán tại một công ty
kiểm toán quốc tế. Trong thời gian này, thầy có nhiều cơ hội tích lũy kinh
nghiệm từ các doanh nghiệp thương mại và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
chuyên nghiệp. Bên cạnh kinh nghiệm kiểm toán ở nhiều ngành hàng và dịch
vụ khác nhau, thầy Ivan còn có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tài
chính của các doanh nghiệp lớn và các doanh nghiệp niêm yết tại Singapore.
Thầy là giảng viên kiên nhẫn và tận tụy truyền đạt cho học viên niềm yêu thích
môn học kế toán tài chính. Thầy luôn luôn tìm cách đơn giản hóa các vấn đề
phức tạp và hướng dẫn cho học viên nhiều ‘mẹo’ để làm bài tập và trả lời các
câu thi hiệu quả.
MÔN GIẢNG DẠY: F7/FR ACCA
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Giảng viên Dariusz Bargiel (MSc, FCCA)
Thầy Dariusz Bargiel từng làm việc cho Deloitte & Touche (D & T) với tư
cách là kiểm toán viên. Tham gia kiểm toán các loại hình doanh nghiệp thương
mại và sản xuất.Hiện Thầy Dariusz Bargieł đang làm việc cho Becker
Professional Education/ATC International, nơi thầy là giảng viên cao cấp về
báo cáo tài chính/IFRS.
Thầy có hơn 17 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong việc đào tạo Kế toán Tài
chính, Báo cáo Tài chính và Quản lý Tích lũy các chứng chỉ chuyên môn như
ACCA, CIMA, EMBA & CFA.
Khách hàng của Thầy là Arthur Andersen, PwC, KPMG (bao gồm cả việc
chuẩn bị Đối tác KPMG cho kỳ thi SBR / P2), Deloitte, Diageo, BAT, Grant
Thornton, Mars, Avon, IBM, CapGemini, Electrolux, Amway, Philip Morris,
Infosys, ArcelorMittal trong các quốc gia khác nhau như Ba Lan, Nga,
Kazakhstan, Ukraine, Mông Cổ, Ấn Độ, Romania.
MÔN GIẢNG DẠY: SBR ACCA
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Giảng viên Phan Hoài Nam (TX/F6 ACCA, ADIT, CPA, LLM)
Thầy Phan Hoài Nam là hội viên của Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc
(ACCA), Hiệp hội thuế Vương quốc Anh (CIOT) và đã được CIOT cấp Chứng
chỉ cao cấp về Thuế Quốc tế (ADIT). Thầy đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ
Luật (LLM) do Đại học Panthéon-Assas (Đại học Paris 2, Pháp) cấp bằng.
Ngoài ra, thầy cũng là một Luật sư, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM. Thầy
đã được Bộ Tài chính Việt Nam cấp các chứng chỉ hành nghề, bao gồm: chứng
chỉ Kiểm toán viên (VACPA), chứng chỉ hành nghề Đại lý Thuế và chứng chỉ
hành nghề Đại lý Hải quan. Thầy có kinh nghiệm 13 năm trong lĩnh vực tư vấn
thuế với vai trò là một Giám đốc Tư vấn thuế của một công ty tư vấn thuộc
nhóm Big 4. Hiện nay thầy là Giám đốc Tài chính của một doanh nghiệp sản
xuất thuộc một tập đoàn đa quốc gia của Singapore. Bên cạnh đó, thầy cũng đã
có nhiều buổi giảng dạy và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại một số trường đại
học, và có kinh nghiệm nhiều năm giảng
MÔN GIẢNG DẠY: TX/F6 ACCA
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