THÔNG TIN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ông Trần Xuân Nam

Ông Dương Hải

 Ông Trần Xuân Nam - Tiến sỹ (Oxford, UK), Thạc sỹ
(Masstricht, Hà Lan), với hơn 30 năm kinh nghiệm làm quản lý,
nguyên Tổng giám đốc tập đoàn, CFO và quản lý cấp cao của các
tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới như Unilever, Coca-cola,
Scancom và các tập đoàn lớn, thành công của Việt Nam như Kinh
Đô, Hạt Ngọc Trời…
 Hiện Ông Nam đang là Phó giám đốc CFO Việt Nam (VCFO), và
là thành viên nhóm kỹ thuật của dự án hệ thống chứng chỉ chung
châu Á của Hiệp Hội Quốc Tế Các Nhà Quản trị Tài chính Cấp Cao
(IAFEI). Ngoài ra ông cũng được nhiều công ty, tập đoàn trong nước
và quốc tế mời tư vấn về Quản trị Tài chính Doanh nghiệp.
 Ngoài những kinh nghiệm làm việc quý giá trong lĩnh vực Tài chính
& Quản trị, Ông Nam còn tích lũy kỹ năng truyền đạt gần gũi qua
thời gian giảng dạy chương trình ACCA và bộ môn Kế toán – Tài
chính tại các trường Đại học danh tiếng như North Central (Mỹ),
Kent International (Úc), LCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp
Luân Đôn), Học viện quốc tế TUV (Đức).
 Ông Nam còn được đông đảo cộng đồng Kế toán – Tài chính biết
đến với vai trò là tác giả của của một số sách bán chạy nhất (best
seller) như cuốn Kế Toán Tài Chính, Quản Trị và Giá Thành; Sổ
Tay Kế Toán và Thuế; Phân Tích Đầu Tư Chứng Khoán; đặc biệt
cuốn Kế Toán Tài Chính xuất bản năm 2010, được bình chọn là cuốn
sách về Kế toán thành công nhất từ trước đến nay.
 Ông Dương Hải có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực Tài chính – Kế toán, đặc biệt đảm nhiệm những vị trí lãnh đạo
cấp cao trong các tập đoàn đa quốc gia. Hiện nay Ông là Phó Giám
đốc thường trực CFO Việt Nam (VCFO), và Chủ tịch Hội đồng
chuyên môn VCFO. Ông nguyên là Giám đốc Tài chính Ngân hàng
Citibank Vietnam, nguyên Giám đốc Tài chính Avon Cosmetics.
 Ông Hải từng tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo chuyên
về Tài chính và Quản trị Doanh nghiệp cho cán bộ quản lý của các
Công ty và Tổng Công ty lớn tại Việt Nam. Ông Hải luôn mang đến
cho học viên những giờ học hữu ích và thú vị, được chia sẻ những
kinh nghiệm thực tế với lối truyền đạt dễ hiểu, dí dỏm.

Ông Nguyễn Hữu
Thành

Bà Trần Lê Na

 Ông Nguyễn Hữu Thành có hơn 20 năm kinh nghiệm về
quản trị Tài chính, với hơn 12 năm làm việc ở các vị trí Kế toán
trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, CFO của các Công
ty FDI tại Việt Nam. Ông cũng đã trải qua gần 8 năm kinh
nghiệm tham gia các dự án tư vấn cho các doanh nghiệp hàng
đầu của Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống quản lý Tài
chính – Kế toán chuyên nghiệp.
 Ông Thành đã từng kinh qua chương trình đào tạo Giám đốc
Tài chính chuyên nghiệp (MFM) của Học viện Quản trị Tài
chính Hoa kỳ. Hiện nay, Ông đang đảm nhận vị trí Giám đốc
điều hành Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCFO),
Tổng Giám Đốc Công ty CFO Capital, Phó Tổng Giám Đốc
AsiaInvest và là chuyên gia Ban tư vấn quản trị tài chính kế
toán doanh nghiệp của AsiaInvest.
 Bà Trần Lê Na (FCCA) là giảng viên của các chương trình
đào tạo CFO, chương trình Tài chính, Kế toán dành cho Lãnh
đạo doanh nghiệp & những học viên theo đuổi bằng cấp quốc
tế ACCA, ICAEW. Bà có 25 năm kinh nghiệm thực tế về quản
trị tài chính và quản trị doanh nghiệp trong ngành sản xuất,
thương mại và dịch vụ.
 Bà Lê Na từng làm việc cho Công ty Sản phẩm Máy tính
Fujitsu Việt Nam, thuộc tập đoàn sản xuất máy tính đứng thứ
2 trên thế giới, với cương vị Giám đốc Tài chính, bà có nhiều
đóng góp trong xây dựng cơ cấu vốn, hoàn thiện hệ thống quản
lý vốn lưu động, hỗ trợ công ty với doanh số xuất khẩu lên đến
500 triệu USD/ năm, nằm trong bảng xếp hạng 10 công ty có
doanh số xuất khẩu lớn nhất Việt Nam 5 năm liền.
 Bà cũng có thời gian làm việc cho Công ty KPMG, thuộc một
trong 4 tên tuổi kiểm toán lớn nhất thế giới. Nơi đó bà đã đúc
kết nhiều kinh nghiệm quý báu do tiếp xúc với nhiều hệ thống
kiểm soát nội bộ đa dạng, cách quản lý tập trung có chọn
lọc.Sau đó bà có thêm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sản
xuất cho các công ty thuộc tập đoàn đa quốc gia như Xerium
của Mỹ, Datalogic của Ý, bà đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa
kiến thức đúc kết từ thực tiễn quốc tế với thực hành sâu sát,
đóng góp cho việc xây dựng và quản lý một cơ cấu vốn hiệu
quả nhất, linh hoạt nhất.
 Hiện nay, bà Lê Na là Giám đốc Tài chính Quốc gia của công
ty TNHH Intertek Việt Nam, một công ty trong lĩnh vực cung
cấp dịch vụ kiểm nghiệm, giám định, tư vấn xây dựng hệ thống,
quy trình; cấp bằng chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế
như ISO, OHSAS, AATCC, v.v….
 Bà Lê Na có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Đại học Kinh
tế TP. Hồ Chí Minh, bằng Cử nhân Luật của trường Đại học
Luật Hà Nội, và chứng chỉ nghề kế toán, kiểm toán, quản trị tài
chính của tổ chức ACCA (Anh Quốc), chứng chỉ quản lý chuỗi
cung ứng của tổ chức APICS (Mỹ).

Bà Võ Hiệp Vân An

Bà Thái Vân Anh

Ông Hoàng Anh Tuấn

 Bà Võ Hiệp Vân An có gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
tư vấn thuế, tài chính và đầu tư cho các công ty đa quốc gia và các
doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, bà thường xuyên tham gia
vào nhiều dự án mua bán và sáp nhập công ty lớn nhỏ tại Việt
Nam cũng như tham gia vào hoạt động tái cấu trúc đầu tư và lập
kế hoạch thuế cho các tập đoàn đa quốc gia.
 Bà An tốt nghiệp Đại học Kinh Tế chuyên ngành Kế Toán - Kiểm
Toán, bà đang là Thành viên của Hiệp hội Kế Toán – Kiểm Toán
Việt Nam, Thành viên Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam. Hiện nay
đang đảm nhiệm vị trí Giám Đốc Tư Vấn Thuế, Công ty TNHH
Tư Vấn Thuế Deloitte Việt Nam
 Bà Thái Vân Anh là một trong những hội viên kỳ cựu của
ACCA tại Việt Nam, từng giữ cương vị Giám đốc Tài chính cho
Tập đoàn Vine – Hospitality, Công ty Việt Đăng, và 2 trường Quốc
tế Úc Sài Gòn và Quốc tế ACG.
 Hiện Bà Vân Anh là Giám đốc Kiểm toán kiêm Giám đốc Chi
nhánh TP HCM Công ty Kiểm toán SCS Global; Bà Vân Anh
không những có hiểu biết sâu rộng về Kế toán, Kiểm toán, Quản trị
Tài chính, mà còn rất am tường về Hệ thống Kiểm soát Nội bộ
Doanh nghiệp. Kinh nghiệm kiểm toán và tư vấn của Bà còn được
tích lũy qua 11 năm chuyên phụ trách các dự án kiểm toán và tư
vấn của PwC Anh quốc và EY Việt Nam cho các tập đoàn tại nhiều
nước gồm Châu Âu, Anh Quốc, Việt Nam, Lào, Campuchia.
 Từng tham gia giảng dạy tại Đại học Hà Nội và hiện đang tham gia
giảng dạy các chương trình ACCA, CFO, Bà Vân Anh luôn được
các học viên đánh giá cao bởi phong cách giảng dạy gần gũi, dễ
hiểu, đưa ra nhiều tình huống thực tế để giúp học viên nắm vững
và vận dụng kiến thức một cách hiệu quả nhất
 Ông Hoàng Anh Tuấn có hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn cho
các tập đoàn hàng đầu trong ngành tài chính, ngân hàng, dầu khí,
viễn thông và quản lý dự án đầu tư. Hiện Ông đang là Phó Tổng
giám đốc phụ trách Tài chính Công ty LD cáp Taihan-Sacom.
Trước đó, Ông đã được tin tưởng giao phó các vị trí quan trọng như
Giám đốc Tài chính Công ty liên doanh cáp Taihan-Sacom, Trưởng
phòng tài chính SB quốc tế Tân sơn nhất, Chuyên viên Cao cấp về
tài chính và đầu tư Công ty đầu tư phát triển Sacom (SAM).
 Với nền tảng kiến thức sâu rộng, kinh nghiệm phong phú, cùng
phương thức giảng dạy nghiêm túc, chú trọng các ví dụ thực tế của
doanh nghiệp để học viên được tham gia thảo luận, ông Tuấn sẽ
mang đến những giờ học thú vị và hào hứng, giúp học viên khám
phá nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề.

Ông Hồ Trọng Lai

Ông Phan Dũng
Khánh

Ông Đỗ Lam Điền

 Ông Hồ Trọng Lai sở hữu bề dày kinh nghiệm trên 20 năm ở
vị trí lãnh đạo, điều hành cũng như nhà quản trị chiến lược, nhà tư
vấn đáng tin cậy chuyên về tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh
nghiệp,… cùng với kinh nghiệm thực tiễn trong nhiều lĩnh vực kinh
doanh từ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và
ngành hàng tiêu dùng, tài chính.... tại các công ty trong và ngoài
nước.
 Hiện nay Ông là đại diện của Công Ty Tư Vấn Và Đầu Tư
WaterStone Capital Partners LLC (Hoa Kỳ) tại Việt Nam. Trước
đó, ở vị trí Giám đốc Điều hành, Ông từng lãnh đạo nhiều doanh
nghiệp phát triển thành công như Công Ty Rồng Thái Bình Dương,
Công Ty Cổ Phần Hoàn Vũ, Công Ty TNHH T&T HCM, IKEA
ASIA, PACIFIC Pte., LTD, Công Ty Wisteria (Japan); Công Ty
Gốm Sứ Sài Gòn Nhật Bản.
 Bên cạnh đó Ông Lai còn được biết đến trong vai trò là một giảng
viên nhiều tâm huyết của các tập đoàn, trung tâm giáo dục uy tín,
cũng như tham gia huấn luyện đội ngũ quản lý các doanh nghiệp
về quản trị chiến lược, quản trị tài chính, xây dựng mô hình kinh
doanh, các kỹ năng mềm dành cho nhà lãnh đạo…
 Ông Phan Dũng Khánh là một trong những chuyên gia hàng
đầu về Đầu tư trong lĩnh vực Tài chính – Chứng Khoán tại Việt
Nam. Hiện là Trưởng Phòng Phân tích & Tư vấn Đầu tư – CTCP
Chứng khoán Kim Eng Việt Nam (thuộc tập đoàn Kim Eng
Singapore, Ngân hàng MayBank của Malaysia và Ngân hàng
Mitsubishi UFJ của Nhật Bản), trước đó Ông còn nắm giữ những
chức vụ quan trọng như Quản lý danh mục đầu tư và Chủ nhiệm
CLB Đầu tư – Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam
(PVFC) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Trưởng
Phòng Nghiên cứu Phân tích của Công ty Tài chính Vàng Thế Giới,
P.Trưởng Phòng Đầu tư & Quản lý dự án – Ngân hàng TrustBank.
 Những kiến thức chuyên môn đáng nể, kinh nghiệm thực tế về Đầu
tư Tài chính luôn được Ông truyền đạt & chia sẻ nhiệt tình trong
các khóa học do CFO Việt nam tổ chức.
 Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
 Chủ tịch HĐTV Công ty Tài chính MTV Ngân hàng Hàng Hải
Việt Nam.
 Thạc sỹ chuyên ngành Kinh Tế -Tài chính – Ngân hàng.
 Có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
 Từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các ngân hàng lớn
của Việt Nam như Techcombank, Vietcombank, ACB,
Mekong Bank và Maritime Bank. Có nhiều kinh nghiệm đánh
giá tình hình tài chính của nhiều loại hình doanh nghiệp khác
nhau; đánh giá tài chính các dự án đầu tư; xây dựng mô hình
tài chính hiệu quả; quản lý rủi ro,…

Ông Phạm Công Sang

Ông Nguyễn Đăng Duy
Nhất

 Ông Phạm Công Sang có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực quản lý đầu tư, tư vấn tài chính và bán hàng. Ông Sang hiện là
Giám đốc Điều hành của SEAF Blue Waters Growth Fund (SEAF),
một quỹ đầu tư của Mỹ chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp vừa
và nhỏ tại Việt Nam. Ông hiện quản lý một danh mục gồm 16 công
ty trong đó có 14 công ty do Ông trực tiếp phân tích, thẩm định,
định giá và thương lượng các điều khoản đầu tư.
 Trước SEAF, Ông Sang là Chuyên viên Phân tích tại Vietnam
Partners LLC (VP), ngoài ra từng đảm nhiệm vị trí Trưởng Bộ Phận
Phát Triển Kinh Doanh Quốc Tế của Công ty Bưu Chính Viễn
Thông Sài Gòn (SPT). Ngoài ra, Ông còn tham gia thỉnh giảng tại
Viện Nghiên Cứu Tin Học & Kinh Tế Ứng Dụng, Trường AFTC
và Đại học Ngân Hàng Tp. HCM. Ông Sang sẽ mang đến cho lớp
học những kinh nghiệm thực tế thú vị và bổ ích, giúp học viên hoàn
thiện kiến thức về việc vận hành, quản lý các dự án đầu tư hiệu quả.
 Ông Nguyễn Đăng Duy Nhất được biết đến như một chuyên gia
uy tín trong lĩnh vực xây dựng chiến lược tại Việt Nam qua các
dự án tư vấn thành công cho nhiều tập đoàn lớn như TMA, TACPeritas, Ninenine, AUSP, FLC, CIE, Omni, Unilever, DTS, Saigon
CTT, Phung Khang, Rubber Co., Capri Sonne, First Alliances,
KTC, Nguyễn Kim, Pacific Pan, Rohto, EBEWE Pharma, REE
M&E, Vinagame, AA Corporation, Phu My, TCM, Samsung,
TNT, Petrolimex, Toyota, TVPharma, Saigon Postel (SPT), Liksin,
Merap, Coopmart, Fahasa, CP Group, Phở 24, ...
 Ông Nhất từng nắm giữ những chức vụ quản lý tại các tập đoàn đa
quốc gia hàng đầu thế giới như: Prudential, Dutch Lady, URC,
Tradewind Asia, Heinz... Hiện là Giám Đốc Điều Hành Global
Elite Consulting
 Kinh nghiệm sư phạm của Ông cũng được trau dồi qua việc tham
gia giảng dạy chương trình CEO, CMO, CFO. Nhờ đó các lớp học
của Ông luôn thu hút đông đảo học viên tham dự & nhận được đánh
giá cao từ người học.

