
Giảng viên, chuyên gia đạo tạo tại Start-UP Coaching. 

 

Năng lực nhân sự tư vấn - giảng viên - huấn luyện viên 

 

Ông Vũ Long - Thạc sỹ kinh tế, kỹ sư công nghệ thông tin 

Giám đốc tư vấn và đào tạo, giảng viên 

Hơn 10 năm kinh nghiệm làm tư vấn, điều hành và giảng dạy theo phương pháp 

CEFE, giảng viên TOT cấp quốc gia (Dự án nâng cao năng lực doanh nghiệp và 

hợp tác xã tài trợ bởi INSA - ETEA). Làm giảng dạy, huấn luyện tại Start-UP 

Coaching, ông Vũ Long còn đang trực tiếp thực hiện và điều hành các dự án tư 

vấn về Kiểm soát nội bộ; BSC - Tư vấn khởi tạo quản lý công ty; Soát xét - quyết 

toán - thanh tra thuế với khách hàng doanh nghiệp. 

Kinh nghiệm làm việc và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trước Start-UP Coaching. 

ICEL consultancy & E-Learning – 2009 - 2011 

• Giám đốc tư vấn về quản lý, đầu tư, tài chính và kiểm soát nội bộ 

• Trưởng ban nghiên cứu và phát triển sản phẩm phần mềm chuyên ngành kế toán, thuế, hoá đơn và dữ 

liệu thông tin người nộp thuế. 

Công ty Kiểm toán Đông Dương Indochina AUDIT – 2007-2009 

• Trưởng nhóm kiểm toán khối tổng công ty có vốn ngân sách 

• Phụ trách cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp 

Công ty TNHH tư vấn và đào tạo FACT – 2004-2007 

• Giám đốc điều hành 

• Trưởng ban chuyển giao phần mềm kế toán và cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp 

• Phụ trách thiết kế chương trình đào tạo doanh nghiệp theo yêu cầu 

Đại học Thái Nguyên - Trường đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – 2001 - 2006 

• Giảng viên: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán máy; Tin học ứng dụng 

• Cán bộ phụ trách Phòng thực hành kinh doanh và tin học ứng dụng 

• Cán bộ hợp tác và làm việc tại các dự án NGO hỗ trợ phát triển cộng đồng 



Ông Nguyễn Đình Tuấn 

MBA | Chuyên gia tư vấn và giảng dạy - huấn luyện 

Ông Nguyễn Đình Tuấn với 12 năm làm quản lý doanh nghiệp, xây dựng kiểm soát 
nội bộ, kiểm soát công tác kế toán, kê khai thuế và hiện đang là thành viên nhóm 
chuyên gia tư vấn kiêm giảng viên tại Start-UP Coaching. Cũng như các chuyên gia 
khác tại Start-UP Coaching, Ông Tuấn có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm nghề nghiệp 
xương máu để chia sẻ, chỉ dẫn cho các học viên theo học tại Startup.edu.vn. 

Kinh nghiệm và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ 

• Chuyên viên tư vấn cùng Start-UP Coaching đối với các hoạt động: Soát xét và tư vấn thanh tra quyết 
toán thuế; Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế; Lập báo cáo tài chính hợp nhất; Dịch vụ kế toán; 
Tham gia nhóm tư vấn kiểm soát nội bộ và thiết kế mẫu biểu quản lý. 

• Giảng viên tại Start-Up Coaching: Trực tiếp tham gia cùng nhóm chuyên gia viết bài chuyên đề, chuẩn 
bị bài giảng và học liệu và giảng dạy các khoá học: Kế toán tổng hợp; Kế toán thuế; Tài chính – Kế 
toán – Thuế dành cho giám đốc; tham gia đào tạo Inhouse. 

Công ty CP Khoáng sản & VLXD Lâm Đồng (LBM) – 2003-2009 

• Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm cho Công ty mẹ, Hợp nhất báo cáo tài chính Tổng Công ty 

• Phụ trách kế toán dự án và tài sản cố định. 

• Phụ trách Kiểm soát nội bộ, Công bố thông tin tài chính (Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM). 

PEPSICO Việt Nam – 2009-2011 

• Thiết lập, cập nhật, kiểm tra, kiểm soát và hoàn thiện hệ thống thông tin tài chính cũng như các báo 
cáo kế toán cho Phòng Nông nghiệp PepsiCo Việt Nam đúng quy định của pháp luật Việt Nam và phù 
hợp với quy trình, chuẩn mực kế toán/tài chính của PepsiCo Toàn cầu. 

• Kiểm soát dữ liệu hoạt động kinh doanh (nông nghiệp) từ phần mềm chuyên dụng, lập và hợp nhất các 
báo cáo với dữ liệu hệ thống ERP (Oracle/SAP) của PepsiCo. 

• Hỗ trợ Giám đốc Nông nghiệp và hỗ trợ các Dự án nông nghiệp của PepsiCo tại Việt Nam thực hiện 
những công việc/thủ tục liên quan đến đối tác hoặc bên thứ 3 (Nông dân, Khách hàng, Nhà cung cấp, 
Chính quyền…). 

Công ty VietTime – 5/2010 – 6/2012 

• Điều hành hoạt động chung của Công ty tại Việt Nam 

• Hoạch định chiến lược kinh doanh và tiếp thị của Công ty. 

• Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Phòng Marketing. Quản lý toàn bộ nhân viên Phòng Markeing. 

• Thực hiện các công việc được ủy quyền của Tổng Giám đốc tại thị trường Việt Nam. 


