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Khởi Đầu Sự Nghiệp Tài Chính Kế Toán

Trần Đình Vinh
Audit Partner
KPMG Việt Nam:
Cơ hội làm việc tại
các nước trên thế
giới
“Đây là công việc mang
lại thu nhập cao và cơ hội
làm việc tại các quốc gia
trên thế giới”, anh Vinh
chia sẻ. “Tôi rất thích đi du
lịch và khám phá miền
đất mới. Tôi thích được
trải nghiệm các nền văn
hóa và gặp gỡ nhiều
người và may mắn thay,
công việc hiện tại của tôi
đã giúp cho tôi được có
cơ hội đi đến các quốc gia
trên thế giới từ Châu Âu
đến Châu Á”

Trang bị tốt kiến
thức

ACCA cung cấp cho người học những kỹ
năng chuyên môn sâu rộng có thể sử
dụng trong rất nhiều lĩnh vực. Vì vậy,
bằng ACCA được các nhà tuyển dụng
khắp nơi trên thế giới tín nhiệm.” Anh
Vinh hiện đang nắm giữ vị trí Audit
Partner của KPMG Việt Nam và đã có
nhiều kinh nghiệm kiểm toán trong
nhiều ngành nghề khác nhau! Chuẩn bị
đầy đủ và tốt những hành trang này, việc
thành công trong nghề kiểm toán không
còn là điều quá khó khăn.

Tốt nghiệp đại học Ngân hàng năm
1996, anh Vinh bắt đầu công việc kiểm
toán của mình tại công ty KPMG với vị trí
là Trợ lý kiểm toán. Sau 3 năm làm việc
tại đây, anh bắt đầu học ACCA và 3 năm
sau đó, anh hoàn tất kỳ thi cuối cùng và
trở thành hội viên ACCA. Nhớ lại thời
gian đó, anh Vinh nói “Học ACCA là một
lựa chọn không dễ dàng. Bạn sẽ phải
dành thời gian học, tích lũy kinh nghiệm
trong khi bạn vừa phải đi làm. Trong
khoảng thời gian theo học ACCA, tôi vẫn
phải đi công tác, tham gia các khóa đào
tạo khác của công ty, và vẫn phải đảm
đương khối lượng công việc ngày càng
gia tăng. Tuy nhiên, vừa học vừa làm
mang lại rất nhiều lợi ích cho tôi. Từ
công việc hằng ngày giúp tôi nắm bắt dễ
dàng các kiến thức được học và ngược
lại tôi có thể ứng dụng lý thuyết vào
trong thực tiễn một cách hữu hiệu nhất.
Bạn có thể hiểu đây như cách vừa có thu
nhập trong lúc học”.
Theo anh Vinh, thành công sẽ luôn mỉm
cười với những người biết chuẩn bị, tìm
tòi và học hỏi những kiến thức liên quan
tới ngành nghề. “Khi bạn dự định học
ACCA bạn cần cân nhắc thật kỹ, bạn sẽ
băn khoăn liệu mình có nên học ACCA,
liệu mình có thi đậu các kỳ thi ACCA hay
không? Đây chỉ là những băn khoăn
bình thường mà ai cũng có. Sau này, khi
bạn nhớ lại, bạn sẽ thật ngạc nhiên về
khả năng của mình”. Riêng với kiểm
toán, anh chia sẻ việc học tốt những kiến
thức chuyên ngành đã được dạy trong
trường đại học là nền tảng căn bản vì
trong tương lai mình sẽ cần đến nó. Bên
cạnh đó, trau dồi tiếng Anh thật tốt và
các kiến thức chuyên ngành mang tiêu
chuẩn quốc tế (như chương trình CAT,
ACCA) là một lợi thế khi môi trường làm
việc ngày càng hội nhập. Anh bật mí
“nhờ đã hoàn tất chương trình ACCA nên
Vinh đã rất tự tin về vốn tiếng Anh, trình
độ nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm
vụ trong thời gian làm kiểm toán cho
KPMG ở Anh Quốc. ACCA là bằng hành
nghề chuyên nghiệp được công nhận
rộng rãi trong giới kế toán, tài chính và
kiểm toán trên khắp thế giới và tại Việt
Nam.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Mở đầu câu chuyện, anh không quên kể
lại cảm giác thú vị khi tìm hiểu về kiểm
toán trước khi quyết định gắn bó với
nghề này. Kiểm toán bắt nguồn từ thuật
ngữ “Audit” trong tiếng Latin, từ này có
nghĩa là “người nghe”. Khoảng thế kỷ
thứ III trước Công nguyên, chính quyền
La Mã đã tuyển dụng các quan chức để
kiểm tra độc lập về tình hình tài chính
và nghe thuyết trình của họ về kết quả
kiểm tra. Kể từ đó, “Audit” đã trở thành
một từ phổ biến để chỉ công việc kiểm
tra và đưa ra ý kiến đối với các báo cáo
tài chính. Phạm vi của kiểm toán rất
rộng, bao gồm các lĩnh vực như: kiểm
toán báo cáo tài chính, kiểm toán hiệu
quả, kiểm toán tính tuân thủ. Bạn có thể
làm việc ở bộ phận kiểm toán nội bộ
của một công ty nào đó hoặc ở các
công ty dịch vụ, tư vấn kiểm toán hoặc
trong các cơ quan kiểm toán nhà nước.
Một trong những điều thú vị nhất của
nghề kiểm toán là được đi lại, gặp gỡ và
làm việc với rất nhiều người thuộc
nhiều lĩnh vực khác nhau và ở nhiều nơi
trên khắp thế giới.
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Trần Đình Vinh

Chức danh

Audit Partner

Công ty

KPMG Việt Nam

Quá
trình
học

ACCA: Bắt đầu học ACCA vào
năm 1999, trải qua kỳ thi cuối
cùng vào tháng 12 năm 2002
và trở thành hội viên ACCA
vào năm 2003

Quá trình
làm việc

16 năm kinh nghiệm làm
kiểm toán trong các lĩnh
vực dịch vụ tài chính,
dịch vụ phần mềm, sản
xuất và kinh doanh hàng
tiêu dùng

Sở thích

Chơi thể thao, du lịch

Công việc
tại KPMG

Anh phụ trách kiểm toán
các khách hàng thuộc lĩnh
vực dịch vụ tài chính bao
gồm ngân hàng, công ty
chứng khoán, quỹ đầu tư,
công ty quản lý quỹ, và
công ty bảo hiểm.

www.accaglobal.com

