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I. Giới thiệu về cơ cấu tổ chức và loại hình doanh nghiệp 
 

Tên tổ chức kiểm toán được chấp thuận: Công ty TNHH Kiểm toán VACO (VACO) 

 
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12A, tòa nhà Tổng Công ty 319, số 63 đường Lê Văn Lương, 
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 
 
Số điện thoại:   024. 3577 0781    
 
Fax:     024. 3577 0787      
 
Email:     vacohn@vaco.com.vn 
 
Website:     vaco.com.vn 
 
Loại hình doanh nghiệp:   Công ty TNHH hai thành viên trở lên 
 
Công ty TNHH Kiểm toán VACO là một trong những Công ty kiểm toán được thành lập 
đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ chuyên ngành kiểm toán, tư vấn tài chính, kế 
toán, thuế, thẩm định giá, đào tạo và quản lý nguồn nhân lực cho khách hàng thuộc mọi 
thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam.  
 
Phương châm của VACO là cung cấp nguồn lực tốt nhất và dịch vụ ưu tiên để đáp ứng 
những yêu cầu cụ thể của khách hàng. VACO đảm bảo khách hàng sẽ nhận được sự 
quan tâm cao nhất và được đáp ứng tốt nhất mong muốn cũng như lợi ích của khách 
hàng.  

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

 Hội đồng Thành viên:   

 Chủ tịch:   Ông Bùi Văn Ngọc 

 Thành viên:  Bà Trịnh Thị Hồng 

Ông Nguyễn Đức Tiến 

Ông Bùi Ngọc Bình 

Ông Lê Xuân Thắng 

Ông Trần Gia Tự 
 

 Ban Giám đốc: 

 Tổng Giám đốc 

Ông Bùi Văn Ngọc 
 

 Phó Tổng Giám đốc 

 Bà Trịnh Thị Hồng 

 Ông Nguyễn Đức Tiến 

 Ông Bùi Ngọc Bình 

 Ông Lê Xuân Thắng 

 Bà Nguyễn Thị Bảo Ngọc 

 Ông Chử Mạnh Hoan 
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 Người đại diện theo pháp luật:  

-  Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:  

 Họ và tên: Bùi Văn Ngọc        

 Chức vụ: Tổng Giám đốc 

-  Người đại diện theo pháp luật thứ hai: 

 Họ và tên: Bùi Ngọc Bình 

 Chức vụ: Giám đốc  

 Công ty trực thuộc VACO: 

Công ty TNHH Tư vấn thuế và Tài chính VACO  

 Chi nhánh, văn phòng đại diện: 

Chi nhánh Hồ Chí Minh 

 Địa chỉ:   Lầu 11 tòa nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ  
   P. 15, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại:   028. 38406616     
Fax:   028. 38406618 
Email:    vacohcm@vaco.com.vn 
 

Chi nhánh Hải Phòng 

 Địa chỉ:   MHT05-04 Khu đô thị Vinhomes Imperia Hải Phòng,  
   P. Thượng Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng 
 Điện thoại:  0225. 3534 655  
 Fax:   0225. 3534 316    
 Email:   vacohp@vaco.com.vn 

 

Văn phòng đại diện tại Đồng Nai  

 Địa chỉ:   Số 79 Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai 
 Điện thoại:  0251. 3828 560    
 Fax:   0251. 3828 560    
 Email:   vacodongnai@vaco.com.vn 

 

II. Hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 
 

1.  Mô tả về hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ: 
 

VACO đã xây dựng và ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ theo đúng quy 

định tại Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1 và các quy định về: 
 

(i) Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

(ii) Mục tiêu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng 

(iii) Vai trò và trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên 

(iv) Các yếu tố của hệ thống kiểm soát chất lượng 

(v) Khen thưởng  

(vi) Kỷ luật  
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2. Thiết kế chính sách và thủ tục để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 

như sau: 

(i) Trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với hệ thống kiểm soát chất lượng 

(ii) Phân công nhiệm vụ 

(iii) Các quy định về đạo đức nghề nghiệp có liên quan: 

 Trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc phụ trách về đạo đức nghề nghiệp 

  Tính độc lập 

  Xung đột về lợi ích 

  Tính bảo mật 

 Chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và các hợp đồng dịch vụ cụ thể 

 Quy trình đánh giá chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng và hợp đồng dịch 
vụ 

 Thẩm quyền và trách nhiệm trong việc chấp nhận, duy trì quan hệ khách 
hàng và ký kết hợp đồng dịch vụ 

 Các biểu mẫu sử dụng 

 Các yếu tố cần xem xét khi đánh giá chấp nhận, duy trì quan hệ khách hàng 

 Các thủ tục quan trọng khi đánh giá chấp nhận khách hàng mới 

 Các thủ tục quan trọng khi đánh giá duy trì quan hệ khách hàng 

 Rút khỏi hợp đồng dịch vụ. 

3. Các chương trình đào tạo để vận hành hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 

(i) Trách nhiệm của thành viên Ban Giám đốc phụ trách nguồn nhân lực 

 Duy trì và thực hiện chính sách nguồn nhân lực nhằm đảm bảo nhân sự Công ty 
có đủ năng lực và tuân thủ các yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp.  

(ii) Cập nhật kiến thức và phát triển chuyên môn cho nhân viên 

 Công ty đặt ra yêu cầu tối thiểu trong việc phát triển nghề nghiệp liên tục mà các 

Parner kiểm toán và nhân viên chuyên nghiệp phải cam kết thực hiện trong một 

năm và cho từng cấp bậc như sau: 

 Tất cả thành viên Ban Giám đốc và nhân viên Công ty là kiểm toán viên đăng 

ký hành nghề đều phải đáp ứng tối thiểu yêu cầu về cập nhật kiến thức theo 

quy định của Bộ Tài chính, cụ thể: Phải tham gia cập nhật kiến thức tại các 

khóa học do VACPA, cơ sở đào tạo hoặc Công ty tự tổ chức được Bộ Tài chính 

chấp thuận, với thời lượng tối thiểu 40 giờ/năm, trong đó, tối thiểu 20 giờ về 

pháp luật kế toán, kiểm toán của Việt Nam và 04 giờ về đạo đức nghề nghiệp; 

 Ngoài chương trình đào tạo leaning in partner, hàng năm, Công ty còn phân công 

người hướng dẫn (couselor); 

 Các chương trình, tài liệu sử dụng trong đào tạo, gồm: 

 Chương trình đào tạo nội bộ (đào tạo tập trung, đào tạo trong công việc – 
training on job, đào tạo từ xa (nghiên cứu theo chuyên đề viết báo cáo thu 
hoạch theo cá nhân hoặc nhóm theo yêu cầu của Ban đào tạo)); 
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 Các chương trình đào tạo thuê/mời từ bên ngoài; 

 Các chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp, các chương trình đào tạo 
ACCA, CPA Úc, CFA, MBA, …; 

 Cập nhật kiến thức do tổ chức các Hội nghề nghiệp tổ chức; 

 Tài liệu đào tạo do Ban đào tạo soạn thảo (nếu là đào tạo nội bộ), các chương 
trình thuê ngoài hoặc tham gia chương trình đào tạo khác do nơi tổ chức đào 
tạo cung cấp tài liệu. 

 

4. Giám sát hệ thống kiểm soát chất lượng nội bộ 
 

4.1- Yêu cầu chung đối với công tác giám sát 
 

(i) Chương trình giám sát 
 

 Giám sát hệ thống 

 Kiểm tra kỹ thuật 

(ii) Giai đoạn kết thúc giám sát 
 

(iii) Giai đoạn sau kiểm tra 
 

 Kết quả giám sát hệ thống  
 

4.2- Xử lý hành vi không tuân thủ các sai sót phát hiện qua chương trình giám sát 
 

4.3- Xử lý các phàn nàn và cáo buộc 
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III. Danh sách kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận 

 

STT Họ và tên Số Giấy chứng nhận 

1 Bùi Văn Ngọc 0035-2018-156-1 

2 Nguyễn Đức Tiến 0517-2018-156-1 

3 Bùi Ngọc Bình 0657-2018-156-1 

4 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1931-2018-156-1 

5 Lê Xuân Thắng 0043-2016-156-1 

6 Chử Mạnh Hoan 1403-2018-156-1 

7 Nguyễn Văn Long 1220-2018-156-1 

8 Đỗ Ngọc Anh  4136-2018-156-1 

9 Phạm Thị Hòa 0443-2018-156-1 

10 Nguyễn Phương Lan 0917-2018-156-1 

11 Bùi Thị Phương 2369-2018-156-1 

12 Ngô Tiến Thành 3280-2016-156-1 

13 Trần Tuấn Anh 3275-2020-156-1 

14 Đặng Thị Minh Hạnh 3290-2020-156-1 

15 Nguyễn Thị Huyền 3652-2016-156-1 

16 Nguyễn Đức Giang 4348-2018-156-1 

17 Đặng Khánh Hòa 4378-2018-156-1 

18 Nguyễn Thị Thu Huyền 4921-2019-156-1 

19 Nguyễn Hồng Hiên 1117-2018-156-1 

20 Lương Thị Thúy 1148-2018-156-1 

21 Đỗ Bình Dương 1953-2018-156-1 

22 Đinh Bá Hùng  4382-2018-156-1 

23 Nguyễn Ngọc Thạch 1822-2018-156-1 

24 Nguyễn Thị Thu Hiền 4262-2018-156-1 

25 Nguyễn Viết Thiệu 4244-2018-156-1 

26 Phạm Hoàng Việt 4924-2019-156-1 
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IV. Nội dung, lịch trình và phạm vi thực hiện kiểm tra, soát xét đảm bảo chất 

lượng  

VACO tuân thủ các quy trình kiểm tra, soát xét đảm bảo chất lượng trong năm theo 
yêu cầu của chuẩn mực kiểm toán chất lượng Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành 
(VSQC1).  
 

VACO đã xây dựng hệ thống các chính sách và thủ tục quản lý, kiểm soát chất lượng 
gồm: 

1- Tuân thủ nội dung, lịch trình và phạm vi kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra định kỳ 
từ bên ngoài (Hội nghề nghiệp – Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 
VACPA); 

2- Quy chế Kiểm soát chất lượng; 

3- Quy định trách nhiệm của Ban Giám đốc về quản lý chất lượng của Công ty; 

4- Quy chế Kỷ luật về tính độc lập, Quy chế về đạo đức nghề nghiệp; 

5- Chấp nhận, duy trì khách hàng, các hợp đồng cụ thể và thực hiện hợp đồng; 

6- Nhóm kiểm toán; 

7- Kiểm tra, soát xét. 

 

Khi hợp đồng kiểm toán đã được ký: Thực hiện lựa chọn nhóm kiểm toán và phân 
công người soát xét kiểm soát chất lượng của cuộc kiểm toán (tùy thuộc vào từng 
khách hàng cụ thể).  
 
Lập báo cáo và soát xét kiểm soát chất lượng: Tập trung thực hiện soát xét kiểm 
soát chất lượng kiểm toán độc lập nhằm tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng 
nội bộ của Công ty. 
 
Tự kiểm tra hàng năm: Thực hiện theo Thông tư 157/2014/TT-BTC ngày 
23/10/2014 của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, 
Công ty phân công các Partners và Managers thực hiện chọn mẫu để kiểm tra chéo 
file kiểm toán, báo cáo kiểm toán của các Phòng/Chi nhánh theo định kỳ và vụ việc 
(nếu có) và có báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra.    
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V.  Danh sách đơn vị có lợi ích công chúng đã được kiểm toán  

TT Tên đơn vị đã được kiểm toán 

Tình trạng hợp đồng 

Đã thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

1 Công ty Cổ phần May Sông Hồng x  

2 Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Viteco x x 

3 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội x x 

4 Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á x x 

5 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ x  

6 Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương x x 

7 Công ty Cổ phần Xây dựng và chế biến Lương thực Vĩnh Hà x x 

8 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings x x 

9 Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean x x 

10 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam x x 

11 Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản  x 

12 Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ x x 

13 Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T x  

14 Công ty Cổ phần Viễn thông - Tin học Bưu điện x x 

15 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam x  

16 Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin x  

17 Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát x  

18 Công ty Cổ phần Điện nước Lắp máy Hải Phòng x x 

19 Công ty Cổ phần Công nghệ mạng và Truyền thông x  

20 Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng x x 

21 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt x x 

22 Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên hải x x 

23 Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh phúc x x 

24 Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn x  

25 Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình x  

26 Công ty Cổ phần tư vấn Xây dựng Vinaconex x  

27 Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo Hà Nội x x 

28 Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc x x 

29 Công ty Cổ phần Cấp nước Nam Định x x 

30 Công ty Cổ phần Đầu tư Everland x x 

31 Công ty Cổ phần xây dựng số 11 x  

32 Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí x x 

33 
Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động 

hóa dầu khí 
x x 
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TT Tên đơn vị đã được kiểm toán 

Tình trạng hợp đồng 

Đã thực 

hiện 

Đang thực 

hiện 

34 Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội x  

35 Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá x x 

36 Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy x x 

37 Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng x  

38 Công ty Cổ phần Hóa chất Minh Đức x  

39 Công ty Cổ phần 22 x  

40 Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco x  

41 Công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ điện lực x  

42 Công ty Cổ phần Kasati x x 

43 Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long x x 

44 Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Long An x x 

45 Công ty Cổ phần Cấp Nước Cà Mau x x 

46 Công ty Cổ phần Vật tư Bưu điện x x 

47 Công ty Cổ phần Nước Khoáng Khánh Hoà  x x 

48 Công ty Cổ phần Dầu Khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An x  

49 Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Tây Ninh x  

50 Công ty Cổ phần Cấp Nước Bạc Liêu x x 

51 Công ty Cổ phần Cấp Nước Ninh Thuận x x 

52 Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa x x 

53 Công ty Cổ phần Du lịch Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu x  

54 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Đất Cotec x  

55 Công ty Cổ phần Đầu tư Đức Trung x x 

56 Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP x x 

57 Công ty Cổ phần Xây lắp điện 2 - Long Hải  x 

58 Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà  x 

59 Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam  x 

60 Công ty Cổ phần Vật tư – TKV  x 

61 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh  x 

62 Công ty Cổ phần Cấp nước tỉnh Lào Cai  x 

63 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Ninh  x 

64 Công ty Cổ phần Khai thác, chế biến khoáng sản Hải Dương  x 

65 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 18  x 

66 Công ty Cổ phần CNC Capital Việt Nam  x 

67 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương  x 
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VI. Thuyết minh về việc đảm bảo tính độc lập của tổ chức kiểm toán 

Công ty tuân thủ trong việc đảm bảo tính độc lập đã được quy định trong Chuẩn 
mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Cụ thể như sau: 

a. Hàng năm: Từ ngày 15/12 đến chậm nhất ngày 31/12 hàng năm, từng 
nhân viên ký vào bản cam kết đảm bảo tính độc lập (theo Form chung xác 
nhận cho cả năm); và 

b. Đối với từng khách hàng cụ thể: Từng thành viên trong nhóm kiểm toán 
ký xác nhận trên Form Cam kết về tính độc lập được lưu trong từng File 
kiểm toán. 

  

VII.  Thuyết minh về tình hình đào tạo và cập nhật kiến thức cho kiểm toán viên 

hành nghề 

 Đào tạo cập nhật kiến thức theo quy định: Các kiểm toán viên hành nghề của 

VACO tham gia chương trình đào tạo cập nhật kiến thức do VACPA tổ chức đầy 

đủ số giờ theo quy định.  

STT Họ và tên 

Chứng chỉ KTV Tổng số giờ cập nhật kiến thức năm 

2019 

Số Ngày cấp Kế toán, 

kiểm 

toán 

Đạo đức 

nghề 

nghiệp 

Khác Tổng 

cộng 

1 Bùi Văn Ngọc Đ.0035/KTV 18/5/1999 44 04 0 48 

2 Nguyễn Đức Tiến 0517/KTV 15/11/2001 28 04 8 40 

3 Bùi Ngọc Bình 0657/KTV 18/11/2003 28 08 4 40 

4 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1931/KTV 23/02/2011 24 08 8 40 

5 Lê Xuân Thắng Đ.0043/KTV 18/5/1999 24 04 12 40 

6 Chử Mạnh Hoan 1403/KTV 06/7/2009 28 04 8 40 

7 Nguyễn Văn Long 1220/KTV 17/01/2007 20 08 12 40 

8 Đỗ Ngọc Anh  4136/KTV 27/4/2017 20 04 16 40 

9 Phạm Thị Hòa 0443/KTV 09/01/2001 24 08 8 40 

10 Nguyễn Phương Lan 0917/KTV 11/11/2005 32 04 4 40 

11 Bùi Thị Phương 2369/KTV 30/12/2011 36 04 0 40 

12 Ngô Tiến Thành 3280/KTV 22/3/2016 36 04 0 40 

13 Trần Tuấn Anh 3275/KTV 07/5/2015 36 04 0 40 

14 Đặng Thị Minh Hạnh 3290/KTV 07/5/2015 32 08 0 40 

15 Nguyễn Thị Huyền 3652/KTV 22/3/2016 20 08 12 40 

16 Nguyễn Đức Giang 4348/KTV 06/7/2018 20 08 12 40 
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STT Họ và tên 

Chứng chỉ KTV Tổng số giờ cập nhật kiến thức năm 

2019 

Số Ngày cấp Kế toán, 

kiểm 

toán 

Đạo đức 

nghề 

nghiệp 

Khác Tổng 

cộng 

17 Đặng Khánh Hòa 4378/KTV 06/7/2018 20 08 12 40 

18 Nguyễn Hồng Hiên 1117/KTV 17/01/2007 28 08 4 40 

19 Lương Thị Thúy 1148/KTV 17/01/2007 28 08 4 40 

20 Đỗ Bình Dương 1953/KTV 23/02/2011 28 08 4 40 

21 Đinh Bá Hùng  4382/KTV 06/7/2018 28 08 4 40 

22 Nguyễn Ngọc Thạch 1822/KTV 23/02/2011 20 04 16 40 

23 Nguyễn Thị Thu Hiền 4262/KTV 06/7/2018 28 04 16 48 

24 Nguyễn Viết Thiệu 4244/KTV 06/7/2018 28 04 16 48 

 

 Đào tạo nội bộ:  

Ban đào tạo lập kế hoạch và triển khai các chương trình đào tạo nội bộ hàng 

năm, đặc biệt là mùa đào tạo cho từng cấp bậc nhân viên, trong đó, có chương 

trình đào tạo tập trung và đào tạo theo công việc thực tế (training on job). Kế 

hoạch đào tạo này được thành viên Ban Giám đốc giám sát, kiểm tra theo quy 

trình, đảm bảo các chương trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất.  

Nội dung đào tạo:   

- Cập nhật kiến thức kiểm toán, kế toán quản trị và kế toán tài chính nâng cao 

- Cập nhật chính sách thuế, tài chính 

- Cập nhật kiến thức về thẩm định giá 

- Quy chế đạo đức nghề nghiệp & Quy chế kỷ luật về đạo đức nghề nghiệp 

- Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ 

- Cập nhật chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) 

- Kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, bán hàng, văn hóa DN…  
 

 Đào tạo từ bên ngoài:  

VACO cử nhiều nhân viên tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực 

chuyên môn, nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng, cụ thể: 

- Hỗ trợ nhân viên duy trì chất lượng bằng cấp, giấy phép hành nghề thông 

qua các lớp học đào tạo, cập nhật kiến thức theo quy định tại Thông tư số 

150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính, do VACPA tổ chức, 

theo dõi, giám sát. 
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VIII. Các thông tin tài chính:  

 
 Ngàn đồng 

Tổng doanh thu:   84.815.914 

- Doanh thu từ dịch vụ kiểm toán BCTC của đơn vị có lợi ích công chúng 4.875.455 

- Doanh thu dịch vụ khác 79.940.459 

Chi phí: 83.708.783 

- Chi phí tiền lương, thưởng của nhân viên, BH, KPCĐ 49.595.835 

- Chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 20.566 

- Chi phí khác 34.092.382 

Lợi nhuận sau thuế 906.993 

Các khoản thuế phải nộp NSNN, trong đó: 10.841.012 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp 231.125 

Tình hình trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp: 2.246.652 

Trong đó trích năm nay: 343.601 
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IX. Thông tin về cơ sở xác định thu nhập cho Ban Giám đốc 

Thu nhập của Ban Giám đốc được xác định trên cơ sở KPI đạt được, khối lượng công 

việc, trách nhiệm công việc thực hiện và quản lý được quy định cụ thể trong Bản phân 

công trách nhiệm các thành viên Ban Giám đốc và trong Quy chế tiền lương của Công 

ty Ban hành kèm theo Quyết định số 353/VACO-QĐ ngày 25/12/2017. 

   Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2020 

 

 

 

   
 Bùi Văn Ngọc 
   Tổng Giám đốc 
 


