THƢ NGỎ
Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG
Chúng tôi, Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (VTA) xin gửi
tới Quý khách lời chào trân trọng và hợp tác.
VTA với đội ngũ nhân sự có trình độ cao, giàu kinh nghiệm, năng động, sáng tạo,
là những Thẩm định viên về giá, Kiểm toán viên, Thuế viên kết hợp cùng các trợ lý
thẩm định viên là cử nhân thẩm định giá, kỹ sư xây dựng, đồng thời các chuyên gia
hàng đầu về thẩm định giá, tài chính, kế toán, kiểm toán... giúp cho VTA luôn
cung cấp các dịch vụ Thẩm định giá một cách phù hợp nhất, trong thời gian ngắn
nhất với mức phí hợp lý nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.
VTA cam kết "Cung cấp các dịch vụ một cách chuyên nghiệp" và là địa chỉ tin
tưởng sự lựa chọn chính xác của Quý khách.
Xin trân trọng cảm ơn.
Chủ tịch HĐTV|Giám đốc

Nguyễn Tuấn Duy
MBA|CPA|VA|VTCA
Thay mặt và đại diện
Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam
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GIỚI THIỆU VỀ VTA
Công ty TNHH Thẩm định giá và Đại lý thuế Việt Nam (viết tắt VTA) là một
Doanh nghiệp được thành lập theo loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn. Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105780075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành
phố Hà Nội cấp ngày 31/01/2011.
Qua quá trình hoạt động và phát triển từ năm 2011 đến nay, Công ty VTA đã
khẳng định uy tín trong lĩnh vực thẩm định giá, tư vấn giá. Công ty không ngừng
nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn về nhu cầu ngày càng cao và đa dạng
của khách hàng. Điều này thể hiện qua sự lớn mạnh về quy mô cũng như sự gia
tăng số lượng hợp đồng của khách hàng.
Hệ thống Chi nhánh và Văn phòng
Trụ sở chính
Địa chỉ: Liền kề 2.4, Tổ 9 – Mỗ Lao – Mộ Lao – Hà Đông – Hà Nội
Điện thoại: 02433 757677;
Web: vtavietnam.com
Email: thamdinhgiavta@gmail.com
Chi nhánh Miền Nam
Địa chỉ: Số 08, đường số 3, KP2, KDC Nam Long, An Lạc, Bình Tân, TP.HCM
Điện thoại: 0908598886
Email: thamdinhgiavta.miennam@gmail.com
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Văn phòng Đại diện Kontum
Địa chỉ: Số 403/7 Bà Triệu, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02606.501778
Email: thamdinhgiakontum@gmail.com
Văn phòng Đại diện Hải Dƣơng
Địa chỉ: Số 70 Hai Bà Trưng, Quang Trung, TP Hải Dương
Điện thoại: 0913326135
Email: doanvanminh250@gmail.com
Văn phòng Đại diện Quy Nhơn
Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Cư Trinh, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0908598886
Email: thamdinhgiaquynhon@gmail.com
Phƣơng châm hoạt động: Độc lập – Chính xác – Hiệu quả.
Sứ mệnh
Xây dựng hình ảnh một Công ty cung cấp dịch vụ thẩm định giá uy tín, chuyên
nghiệp, là lựa chọn hàng đầu của Khách hàng về dịch vụ thẩm định giá.
Tầm nhìn
VTA không chỉ phát triển tại Việt nam mà còn vươn ra thế giới, giúp cho ngành
thẩm định giá Việt Nam càng ngày càng phát triển.
Cam kết dịch vụ
VTA cam kết "Cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp" và là địa chỉ tin
tưởng sự lựa chọn chính xác của Quý khách hàng.
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CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH
 Thẩm định giá Bất động sản: Quyền sử dụng
đất, Nhà ở, Nhà ở thương mại, BĐS Thương
Dịch vụ thẩm
định giá

mại, BĐS Công nghiệp...
 Thẩm định giá Động sản: Tài sản mới để
mua sắm, tài sản đã qua sử dụng, tài sản
thanh lý, góp vốn, xử phạt hành chính…
 Thẩm định giá khoản nợ: khoản nợ có tài sản
đảm bảo và khoản nợ không có tài sản đảm
bảo.

 Đánh giá tài sản vô hình
 Đánh giá giá trị thương hiệu
Xác định giá
trị doanh
nghiệp

 Đánh giá lợi thế kinh doanh
 Xác định thoái vốn doanh nghiệp nhà nước
 Xác định giá trị cổ phần

 Tư vấn đấu thầu

Dịch vụ tư vấn
dự án đầu tư

 Tư vấn dự án và lập dự án đầu tư
 Tư vấn xác định giá trị dự án đầu tư
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG
THÀNH VIÊN

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG
THẨM
ĐỊNH
BĐS
(NV1)

PHÒNG
THẨM
ĐỊNH ĐS
(NV2)

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG
THẨM
ĐỊNH DN
(NV3)

PHÒNG
KẾ
TOÁN

PHÒNG
KIẾM
SOÁT
CHẤT
LƢỢNG

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH

CHI NHÁNH
VÀ VĂN
PHÒNG ĐẠI
DIỆN
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NĂNG LỰC NHÂN SỰ THẨM ĐỊNH GIÁ
ĐỘI NGŨ NHÂN LỰC CHUYÊN NGHIỆP VÀ SÁNG TẠO

VTA luôn coi trọng trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ nhân viên. Chúng tôi tự
hào có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp có trình độ, năng động, sáng tạo, có tinh
thần trách nhiệm cao và luôn tuân thủ các Tiêu chuẩn Thẩm định giá do Nhà nước
ban hành cũng như các Tiêu chuẩn thẩm định giá quốc tế được chấp nhận chung.
Ban lãnh đạo Công ty: Ban Lãnh đạo Công ty VTA đều có trình độ Tiến sĩ, Thạc
sĩ, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các Công ty kiểm toán lớn, các Công
ty thẩm định giá hàng đầu Việt nam. Chính vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty VTA
luôn có tầm nhìn vươn ra, đặt ra phương châm hoạt động cũng như giá trị cốt lõi
cho khách hàng.
Các thẩm định viên về giá hành nghề: Hiện tại Công ty VTA có 6 thẩm định
viên hành nghề về giá, là một trong ít các công ty có 6 thẩm định viên về giá hành
nghề được Bộ Tài chính cho phép hoạt động. Các thẩm định viên tại Công ty là
những người có dày dặn kinh nghiệm, có trách nhiệm, làm việc chuyên nghiệp và
đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của việc hành nghề.
Các trợ lý thẩm định viên: Cán bộ nghiệp vụ của Công ty 100% tốt nghiệp đại
học và trên đại học, trong đó có gần 30% là thạc sỹ hoặc đang theo học cao học tại
các trường đại học đầu ngành về các lĩnh vực như thẩm định giá, tài chính, kiểm
toán, xây dựng,....
Đội ngũ nhân viên đều được tham dự các chương trình đào tạo chuyên môn liên
tục do Bộ Tài chính, các tổ chức trong nước và quốc tế tổ chức. Bên cạnh đó, cán
bộ của VTA luôn có ý thức tự trau dồi học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức
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chuyên môn và kinh nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trong môi trường pháp lý
và trong ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật.
Nguyên tắc lập kế hoạch nhân sự của VTA là bố trí các thẩm định viên có năng lực
và kinh nghiệm trong lĩnh vực mà khách hàng đề nghị thẩm định giá, nhằm cung
cấp dịch vụ một cách hoàn hảo nhất. Ban Lãnh đạo Công ty giám sát trực tiếp các
nhóm để đảm bảo việc thẩm định theo đúng các quy định của Nhà nước và đạt
được chất lượng cao nhất.
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BAN ĐIỀU HÀNH
1

Nguyễn Tuấn Duy

Thạc sỹ kinh tế

Chủ tịch HĐTV

Thẩm định viên Quốc gia

Giám đốc

Kiểm toán viên Quốc gia
Chứng chỉ hành nghề thuế Việt Nam

2

Đinh Thị Hà
Phó Giám đốc
TP KSCL

3

Đặng Thị Hƣơng Lan
Giám đốc CN Miền Nam

Thạc sỹ kinh tế
Thẩm định viên Quốc gia
Thẩm định viên Quốc gia
Kiểm toán viên Quốc gia

4

5

6

Nguyễn Hồng Diệu

Thẩm định viên Quốc gia

Trưởng phòng NV1

Kiểm toán viên Quốc gia

Lê Thị Tuyết

Thẩm định viên Quốc gia

Trưởng phòng NV2

Kiểm toán viên Quốc gia

Mai Văn Trọng

Thẩm định viên Quốc gia

Phó Giám đốc CN Miền Nam
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

STT

I

Họ tên

Chức vụ

Trình độ, chứng
chỉ

Số năm
công
tác

Trụ Sở Chính
Kiểm toán viên

1

Nguyễn Tuấn Duy

Chủ tịch HĐTV kiêm
Giám đốc

Thẩm định viên
Đầu giá viên

16

CCHN Thuế
2

Đinh Thị Hà

Phó Giám đốc

3

Lê Thị Tuyết

TP NV2

Thẩm định viên
Thẩm định viên

8

15

Kiểm toán viên

4

Đặng Thị Hương Lan

Giám đốc CN Miền
Nam

Thẩm định viên

Phó Giám đốc

Thẩm định viên

Trưởng phòng NV1

Kiểm toán viên

14

Kiểm toán viên

5

Nguyễn Hồng Diệu

16

6

Phạm T.Thu Hương

Trưởng nhóm BĐS

Cử nhân kinh tế

6

7

Mai Thị Hòa

Trưởng nhóm ĐS

Cử nhân kinh tế

6

8

Nguyễn Vũ Hiếu

Trưởng nhóm DN

Cử nhân kinh tế

6

9

Nguyễn Sinh Hiệp

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

9

10

Bùi Thị An Thương

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

11

Phan T.Ngọc Quyên

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

3

12

Lại Thị Hoa

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

5

13

Nguyễn Văn Phong

Trợ lý thẩm định viên

Kỹ sư xây dựng

8

14

Nguyễn Văn Việt

Trợ lý thẩm định viên

Kỹ sư xây dựng

9

15

Nguyễn Quỳnh Anh

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

6

16

Bùi An Thương

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

17

Nguyễn Mai Phương

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

18

Nguyễn Văn An

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

19

Nguyễn Thị Huyền

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

20

Nguyễn Thùy Linh

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

4

II

CN Miền Nam

21

Mai Văn Trọng

Phó Giám đốc

Cử nhân kinh tế

10

22

Nguyễn Văn Dũng

Thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

10

III

CN Hải Phòng

23

Nguyễn Hoàng Vụ

Phó Giám đốc

Cử nhân kinh tế

12

24

Nguyễn Thị Hoa

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

15

IV

VP Kon tum

25

Nguyễn Thái Trọng

Trưởng VP Kon Tum

Cử nhân kinh tế

12

26

Nguyễn Văn Dũng

Trợ lý thẩm định viên

Cử nhân kinh tế

15

V

VP Hải Dƣơng

10

27

Đoàn Văn Minh

Trưởng VP

Cử nhân luật

30

28

Đoàn Khánh

Trợ lý TĐV

Cử nhân kinh tế

6

VI

VP Bình Định

29

Bùi Cảnh Toàn

Trưởng VP

Cử nhân kinh tế

20

30

Trần Đình Cường

Trợ lý TĐV

Cử nhân kinh tế
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BAN CHUYÊN GIA

TT

1

2

3

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LĨNH VỰC CÔNG TÁC

PGS.TS. Vũ Văn Ninh là
chuyên gia Việt Nam trong
PGS.TS. Vũ Văn Ninh
lĩnh vực Tài chính doanh
nghiệp
Trưởng khoa Kế
PGS.TS. Mai Ngọc Anh là
chuyên gia Việt Nam trong
PGS.TS. Mai Ngọc Anh toán
Học viện Tài Chính lĩnh vực Kế toán
Giám đốc Trung tâm TS. Phạm Văn Bình là chuyên
Dữ liệu Quốc gia và gia Việt Nam trong lĩnh vực
TS. Phạm Văn Bình
Dịch vụ về giá –
thẩm định giá
Bộ Tài chính
Phó trưởng khoa
TCDN
Học viện Tài Chính
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QUY TRÌNH CHUNG THỰC HIỆN DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
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