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THƯ NGỎ
Kính gửi Quý Khách hàng!

Đầu tiên, Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư 
vấn Sài Gòn xin gửi đến quý khách hàng lời 
chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, thành 
công và thịnh vượng.

Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài 
Gòn được thành lập vào 09 tháng 09 năm 
2010 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ 
Chí Minh cấp phép. Chúng tôi dựa trên nền 
tảng kinh nghiệm và chuyên môn vững chắc 
để đem tới sự tin tưởng cho quý khách.
Với đội ngũ cán bộ nhân viên, quản lý là các 
kiểm toán viên có nhiều năm kinh nghiệm, 
Công ty đã và đang đạt được những thành 
công hết sức khả quan.

Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn trân trọng cảm ơn Quý khách đã 
dành cho chúng tôi cơ hội trình bày nội dung về việc cung cấp dịch vụ kiểm toán của 
chúng tôi.

Chúng tôi hiểu rằng, việc lựa chọn đối tác cung cấp dịch vụ kiểm toán là một nội 
dung được Quý khách quan tâm, do tính chính xác của kết quả cuộc kiểm toán và 
những ảnh hưởng cũng như các lợi ích mà quá trình kiểm toán mang lại.

Chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung chính về dịch vụ Kiểm toán của chúng 
tôi, nhằm giúp Quý khách có thêm sự lựa chọn, phù hợp với tình hình hoạt động sản 
xuất kinh doanh của đơn vị mình. Chúng tôi hy vọng những thông tin này sẽ giúp Quý 
khách có thể đưa ra sự lựa chọn hợp lý.

Chúng tôi mong muốn được hợp tác với Quý khách.

Trân trọng!
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THÔNG TIN 
CÔNG TY

GIỚI THIỆU

Tên công ty: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN THUẾ TƯ VẤN SÀI GÒN

Tên viết tắt: Saigon Auditing

Địa chỉ: Số 5-7 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện pháp lý: Giám đốc BÙI TRUNG HIẾU 

Điện thoại: (028) 62 935 468 - 62 935 469

Fax: (028) 62935455

Email: info@saigonauditing.com - bhieu@saigonauditing.com

Website: www: saigonauditing.com

Công ty TNHH Kiểm toán Thuế Tư vấn Sài Gòn (Tên viết tắt là Saigon Auditing) được thành lập 
theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310230853 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp. Hoạt động của Saigon Auditing là cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp về Kiểm 
toán theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 26/KDKT do Bộ Tài chính 
cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2013. Ngoài ra, Saigon Auditing còn cung cấp các dịch vụ về Kế 
toán, Đại lý Thuế, Tư vấn Tài chính.

Đến nay chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ cho hàng trăm khách thuộc nhiều lĩnh vực, ngành 
nghề khác nhau tại Việt Nam như sản xuất, xây dựng, giao thông, thương mại, dịch vụ, tài chính, 
ngân hàng… Điều này giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết các vấn đề riêng biệt đặc 
trưng của từng lĩnh vực, hoạt động kinh doanh, quản lý, vấn đề về thuế, các rủi ro pháp lý và những 
quy định luật pháp có liên quan. Những hiểu biết này, giúp tư vấn hiệu quả đến Quý khách trong quá 
trình kiểm toán.

Phương châm hoạt động “Độc lập - Trung thực - Khách quan” cùng với đội ngũ kiểm toán viên, 
nhân viên và cộng tác viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn, chúng tôi 
tin tưởng rằng Quý khách sẽ hài lòng hơn về chất lượng dịch vụ cung cấp của chúng tôi.
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CƠ SỞ PHÁP LÝ
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CHỨNG NHẬN
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GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐTV

Phòng
kiểm toán
xây dựng 

cơ bản 

Phòng
kiểm toán

độc lập
và dịch vụ
đảm bảo

 Ban kiểm soát
chất lượng

Phòng
tư vấn

kế toán và
tư vấn thuế

Phòng
kế toán và

 hành chính
tổng hợp

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Mr. Trần Văn Cát

Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính 
cấp và là Hội viên Hội Kiểm toán viên Hành 
nghề Việt Nam (VACPA). 

CHỦ TỊCH HĐQT

Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế 
trong lĩnh vực Kiểm toán, kế toán. 
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Mr. Đỗ Ngọc Hữu 

Mr. Bùi Trung Hiếu

Mrs. Hoàng Thị Trúc Hương

Mr. Trần Danh Dự

Kiểm toán viên hành nghề do Bộ Tài chính cấp 
và là Hội viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề 
Việt Nam (VACPA). 

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực Kiểm toán, kế toán, tài chính.

Hành nghề do Bộ Tài chính cấp và là Hội 
viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề

Việt Nam (VACPA). 

KIỂM TOÁN VIÊN

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực Kiểm toán, kế toán, kiểm toán nội bộ. 

Hành nghề do Bộ Tài chính cấp và là Hội 
viên Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam 
(VACPA). 

KIỂM TOÁN VIÊN

có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh 
vực Kiểm toán, kế toán.

Nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế 
trong lĩnh vực Kiểm toán - Kế toán.

KIỂM TOÁN VIÊN
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Nội dung dịch vụ kiểm toán
Công tác kiểm toán báo cáo tài chính nhằm đưa ra ý kiến độc lập của kiểm toán viên về việc liệu 
các báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý hay không?
Công việc kiểm toán phải được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các 
quy định pháp lý có liên quan.
Công việc kiểm toán báo cáo tài chính sẽ được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật 
hiện hành của Luật kế toán, luật kiểm toán, luật Thuế và các luật có liên quan; các chuẩn mực kế 
toán và kiểm toán đã ban hành tại Việt Nam.

Một số công việc của kiểm toán như sau:
- Đánh giá tính hữu hiệu về hệ thống kiểm soát nội bộ của công ty;
- Xem xét tính hiện hữu, chính xác và hợp lý tình hình tài sản của doanh nghiệp: tiền, các
   khoản phải thu, hàng tồn kho, chi phí dở dang, tài sản cố định, thuế phải thu và tài sản khác;
- Xem xét tính hiện hữu, chính xác và hợp lý các nghĩa vụ phải thực hiện của doanh nghiệp như:
  các khoản phải trả người bán, người lao động, các khoản thuế; phải trả cơ quan bảo hiểm,
  ngân hàng và đối tượng khác;
- Xem xét thực tế vốn góp và số vốn góp cho từng cổ đông;
- Xem xét tính hợp lý, phát sinh và sự đầy đủ + của các khoản doanh thu, chi phí của
  doanh nghiệp;
- Thực hiện các thủ tục kiểm toán khác hoặc các thủ tục thay thế cần thiết trong từng trường
   hợp cụ thể;
- Xem xét luồng tiền phát sinh từ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đầu tư tại doanh nghiệp;
- Xem xét các thuyết minh mà doanh nghiệp phải công bố thông tin theo quy định;
- Phát hành Báo cáo kiểm toán;
- Phát hành thư quản lý (nếu cần) đề cập đến những vấn đề còn hạn chế trong hệ thống kế toán
  và hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các góp ý của kiểm toán viên nhằm khắc phục và
   hoàn thiện các hệ thống này.

Phương pháp kiểm toán
Phương pháp kiểm toán của chúng tôi về cơ bản sẽ phù hợp với thực tế của từng doanh nghiệp và 
tuân thủ chuẩn mực kiểm toán hiện hành.

Kế hoạch kiểm toán
Sau khi được Quý khách chấp thuận, Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính theo kế 
hoạch đã được thống nhất với Quý Khách.

DỊCH VỤ KIỂM TOÁN

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI
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CÁC DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH
Các dịch vụ kiểm toán của chúng tôi bao gồm:
 - Kiểm toán báo cáo tài chính;
 - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản
    hoàn thành;
 - Kiểm toán nội bộ;
 - Kiểm toán hoạt động;
 - Kiểm toán tuân thủ;
 - Soát xét báo cáo tài chính;
 - Kiểm tra các thông tin tài chính trên cơ sở thỏa thuận trước;
 - V…v..

Các dịch vụ kế toán của chúng tôi bao gồm:
 - Thiết lập hệ thống kế toán tại doanh nghiệp;
 - Dịch vụ kế toán trưởng;
 - Ghi sổ kế toán;
 - Kế toán quản trị;
 - Lập báo cáo tài chính hợp nhất;
 - Cung cấp và tư vấn tuyển dụng nhân sự kế toán;
 - Đào tạo nhân viên kế toán;
 - V…v..

Các dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:
 - Soát xét tình hình nghĩa vụ nộp thuế;
 - Khai thuế, đại lý thuế;
 - Quản lý rủi ro về thuế;
 - Hỗ trợ quyết toán thuế;
 - V…v..

Các dịch vụ tư vấn khác  của chúng tôi bao gồm:
 - Tư vấn ứng dụng và cài đặt phần mềm kế toán;
 - Tư vấn quản lý doanh nghiệp;
 - Tư vấn thành lập doanh nghiệp;
 - Phân tích tài chính, đánh giá các rủi ro tài chính;
 - Tư vấn lập hồ sơ xác định giá thị trường trong các giao dịch
    với các bên liên quan;
 - Tư vấn mua, bán, sáp nhập, giải thể doanh nghiệp;
 - Tư vấn đầu tư tài chính, chứng khoán;
 - V…v...
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Số 5-7 Đường Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

(028) 62 935 468 - 62 935 469

www.saigonauditing.com

info@saigonauditing.com
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