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1. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức quản lý và loại hình doanh nghiệp 

- Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn thuế 

(ATC) 

- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 201, Đơn nguyên 2, Tòa nhà 262 Nguyễn Huy Tưởng, phường 

Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

- Số điện thoại: 04.6266.2284 Số fax: 04.6266.2285  Email: info@atc-audit.com 

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 

- Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức kiểm toán được chấp thuận, gồm: 

+ Hội đồng thành viên: 

STT Họ và tên Số vốn góp Tỷ lệ vốn góp 

1 Ông Lê Thành Công 2.850.000.000 95% 

2 Ông Vũ Thế Hùng    150.000.000 5% 

 

 Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc: Ông Lê Thành Công 

 Các Phó Tổng Giám đốc: 

 

 Ông Vũ Thế Hùng 

 Ông Phan Thanh Quân 

 Ông Lê Trung 

 

 Chi nhánh, văn phòng đại diện: (nếu có) (Chi tiết địa chỉ số điện thoại, số fax, email 

của từng chi nhánh, văn phòng đại diện); 

STT Tên Chi nhánh/VPĐD Địa chỉ SĐT 

1 CN tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

521/3 đường TA 28, phường Thới 

An, Quận 12, thành phố Hồ Chí 

Minh 

0918.327.082 

2 VPĐD tại Quảng Ngãi Lô 51, Khu dân cư cao cấp Trường 

Xuân, phường Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

0934825599 

3 VPĐD tại Hải Dương Số nhà 33/24/215 đường Nguyễn 

Lương Bằng, phường Thanh Bình, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 

Dương 

0906.095.799 

4 VPĐD tại Bắc Giang Lô 7, Khu C8, đường Ngô Văn 

Cảnh, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang 

091.3024.424 



5 VPĐD tại Thái Nguyên 

 

Số 137, đường Phan Đình Phùng, tổ 

14, phường Túc Duyên, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 

091.2121.765 

 

6 VPĐD tại Bình Dương Số 14, Lô A1, Làng chuyên gia 

Rubyland, thị trấn Mỹ Phước, huyện 

Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

0164.5939.881 

7 VPĐD tại Điện Biên Số nhà 121, Tổ dân phố 19, phường 

Tân Thanh, thành phố Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện Biên 

098.4396.161 

 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Thành Công - Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng 

Giám đốc  

 

2. Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ  

Công ty xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ nghiêm ngặt, tuân thủ chuẩn mực 

kiểm toán VSQC1. Hệ thống kiểm soát chất lượng dịch vụ của ATC bao gồm các chính sách 

và thủ tục sau: 

a. Quy định về trách nhiệm của Ban lãnh đạo Công ty liên quan đến chất lượng dịch vụ. 

b. Quy định về việc tuân thủ Chuẩn mực và quy định về đạo đức nghề nghiệp. 

c. Quy định về việc chấp nhận và phê duyệt hợp đồng kiểm toán. 

d. Quy định về tuyển dụng, đào tạo và phân công nhiệm vụ của nhân viên. 

e. Quy định về thực hiện và kiểm tra chất lượng thực hiện hợp đồng kiểm toán. 

f. Quy định về việc kiểm tra và giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng 

 

Tất cả các qui định trên được công khai và áp dụng. Hàng năm Ban kiểm soát chất lượng có tổ 

chức đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả kiểm soát của hệ thống này, đồng thời có những 

sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.  

Tất cả nhân viên của ATC đều phải nắm vững các qui định này để tuân thủ trong công việc và 

được đào tạo lặp lại trong chương trình đào tạo nội bộ hàng năm. 

 

3. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận 

STT Họ và tên Số GCN đăng ký hành nghề 

1 Lê Thành Công 0498-2013-047-1 

2 Vũ Thế Hùng 1604-2013-047-1 

3 Phan Thanh Quân 1974-2013-047-1 

4 Nguyễn Hồng Sơn 1667-2013-047-1 

5 Nguyễn Văn Bình 1635-2013-047-1 

6 Nhữ Đức Trường 0775-2013-047-1 

7 Dương Ngọc Hùng 1254-2013-047-1 

8 Lê Thành Công 0953-2013-047-1 

  

 



4. Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong 

năm 

Quy trình kiểm tra chất lượng định kỳ 

- Các phòng ban chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ kiểm toán thuộc quản lý của mình. 
 

- Công ty sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng định kỳ 1 lần/năm theo dựa trên nguyên tắc: 
 

 Các phòng tự đánh giá, chấm điểm riêng cho từng hồ sơ kiểm toán do phòng quản 

lý; 
 

 Ban Giám đốc sẽ thành lập Ban kiểm tra chất lượng hàng năm với thành phần là 

Ban Giám đốc, Ban KSCL, Đại diện các phòng và lựa chọn hồ sơ kiểm toán để 

kiểm tra chất lượng. 
  

 Nguyên tắc chấm: Đại diện các phòng chấm chéo; Ban Giám đốc và Ban KSCL 

chấm soát xét toàn bộ theo thang bảng điểm tham khảo từ VACPA ban hành hàng 

năm. 
 

 Nguyên tắc lựa chọn hồ sơ: 

 

Mỗi phòng được chọn tối thiểu 20% hồ sơ kiểm toán, trong đó: 

 Phòng tự chọn 1/2 số hồ sơ trình chấm 

 Ban kiểm tra chất lượng chọn 1/2 hồ sơ còn lại 
 

- Ban Giám đốc quyết định các hình thức khen thưởng, kỷ luật liên quan đến chất lượng 

kiểm toán của các phòng theo từng năm. 

 

5. Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán 

 

ATC qui định rõ về việc tuân thủ tính độc lập của các thành viên tham gia hợp đồng kiểm toán 

bao gồm:  

- Không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào làm ảnh 

hưởng đến sự trung thực, khách quan và độc lập nghề nghiệp của mình. 

- Không được nhận làm kiểm toán cho các đơn vị mà mình có quan hệ kinh tế hoặc quyền 

lợi kinh tế như góp vốn, cho vay hoặc vay vốn từ khách hàng, hoặc là cổ đông chi phối của 

khách hàng hoặc có ký kết hợp đồng gia công, dịch vụ, đại lý tiêu thụ hàng hóa. 

- Không được nhận làm kiểm toán ở những đơn vị mà bản thân có quan hệ gia đình ruột thịt 

(như có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột) là người trong bộ máy quản lý, điều 

hành (Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng, phó phòng và các cấp 

tương đương) trong đơn vị khách hàng. 

- Không được vừa làm dịch vụ kế toán, như ghi sổ kế toán, lập báo cáo tài chính, kiểm toán 

nội bộ, định giá tài sản, tư vấn quản lý, tư vấn tài chính, vừa làm dịch vụ kiểm toán cho 

cùng một khách hàng. 

- Trong quá trình thực hiện cung cấp dịch vụ, nếu có sự hạn chế về tính độc lập, kiểm toán 

viên phải tìm mọi cách loại bỏ sự hạn chế này. Nếu không loại bỏ được phải nêu rõ điều 

này trong Báo cáo kiểm toán. 

Tất cả các thành viên tham gia vào hợp đồng kiểm toán đều phải ký Cam kết về tính độc lập 

trước khi thực hiện hợp đồng. 



6. Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên hành nghề: 

Hàng năm, Công ty đều thực hiện chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức cho cán bộ nhân 

viên. Chương trình đào tạo cụ thể hàng năm sẽ do Ban đào tạo lập và trình Tổng Giám đốc phê 

duyệt. Ban đào tạo sẽ được thành lập theo từng năm, bao gồm các trưởng phòng nghiệp vụ và 

thành viên Ban Giám đốc 

Công ty có qui định về thời gian cập nhật kiến thức cho nhân viên như sau: Kiểm toán viên cập 

nhật theo số giờ qui định của Bộ tài chính; Trưởng nhóm: tối thiểu 48h/năm; Trợ lý bậc 3: tối 

thiểu 56h/năm; Trợ lý bậc 2: tối thiểu: 64h/năm; Trợ lý bậc 1: tối thiểu 80h/năm).  

Cuối mỗi chương trình đạo tạo đều có tổng kết và đánh giá về kết quả và thời gian tham gia 

của từng nhân viên. 

 

7. Các thông tin tài chính năm 2013 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Số liệu 

01 Doanh thu 9.600 

02 Chi phí lương nhân viên 5.200 

03 Chi phí khác 4.300 

04 Lợi nhuận sau thuế 58 

05 Các khoản phải nộp NSNN 1.000 

06 Thuế TNDN phải nộp 21 

07 Trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp 9 

 

8. Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban giám đốc. 

Thu nhập của Ban giám đốc là từ lương cố định hàng tháng và thưởng kinh doanh khi quyết 

toán năm tài chính 

 

  Hà Nội, ngày     tháng     năm 2014 

  CÔNG TY TNHH 

KIỂM TOÁN – TƯ VẤN THUẾ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

LÊ THÀNH CÔNG 
   

 


