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Chức Danh/ Position 

Chuyên viên Thuế  

Tax Executive   

Báo cáo trực tiếp/ Direct Reporting 

Trưởng Bộ phận Chính sách & Thuế 

SOP & Tax Manager   

Đơn vị/ Department 

Phòng Tài chính  

Finance Department 

Quản lý/ Overall Management 

 

Kiểm tra nội dung/ Proposed by 

 

Phê duyệt triển khai/ Approved by 

 

Email contact: 

hoangnguyenduc@vietjetair.com 

 

 

1. Tóm lược nội dung công việc: 

 Hỗ trợ nhóm kiểm soát nguồn vốn và Thuế.  

Support to Cost control & Tax team 

 Xây dựng kế hoạch và chính sách Thuế  

Develop a tax plan and policies  

 Hỗ trợ xây dựng chính sách, quy trình hoạt động  

Support to build Policy, SOP 

 

2. Phạm vi/ Scope:  

 Liên quan đếnTài chính/ Financial 

 

3 Trách nhiệm: 

3.1. Trách nhiệm chính: 

 Lên kế hoạch rà soát việc áp dụng chính sách thuế của Công ty nhằm đảm 
bảo tính tuân thủ, chính xác và đầy đủ các quy định của công ty và pháp luật 

mailto:hoangnguyenduc@vietjetair.com
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Prepare and execute reviewing plan for applying taxes to give assurance for 
the compliance, accurary and completeness based on Company's regulation 
and Laws 

 Lập và tối ưu kế hoạch thuế, chính sách thuế 

Make and optimize tax plans and tax policies 

 Nghiên cứu các chính sách, quy định Thuế mới và cập nhật các chính sách, 
quy định về Thuế nhằm đảm bảo tính tuân thủ và xác định các rủi ro ảnh 
hưởng đến Công ty, Công ty con, Công ty liên doanh liên kết 

Research new Tax regulations and update probably to give assurance for the 
compliance and identify tax risks impacted the Company and its subsidiaries, 
affiliates 

 Đưa ra giải pháp để tối ưu Thuế phù hợp Luật định và triển khai kế hoạch tối 
ưu thuế; 

Identify Tax optimization solutions while facilitate compliance with tax law and 
implement such tax optimization solutions; 

 Cập nhật và theo dõi các chính sách về Thuế, phí và lệ phí hàng không, Văn 
bản Luật nhằm đảm bảo tính tuân thủ, xác định các rủi ro ảnh hưởng đến 
Vietjet và đề xuất thay đổi/ hiệu chỉnh/ bổ sung; 

Update and follow up new Taxes, airlines fees and charges, Law regulations 
to give assurance for the compliance, identify tax risks impacted Vietjet and 
propose changes/ adjustments/ additions; 

 Kiểm tra số liệu Quyết toán Thuế; 

Review Tax Declaration amount; 

 Phụ trách việc giải trình số liệu về Thuế và chính sách; 

In charge of tax and policy explanation; 

 Làm việc với các Đơn vị tư vấn cho các Dự án liên quan đến thuế và chính 
sách... 

Coordinate with Consultant Company for the project related to tax/regulation 
matters  

 Phụ trách các công việc khác liên quan đến Thuế: phúc đáp công văn, giải 
trình thắc mắc, liên hệ với cán bộ quản lý 

Responsible for other adhoc related to taxation: official response letter to tax 
department, explanation and communication to tax officers, etc 

3.2. Các công việc khác: 
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 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khối 

Execute other responsibilities assigned by superiors 

 

4 Yêu cầu tối thiểu/Minimum requirements: 

4.1 Trình độ chuyên môn/ Education: 

 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật/tài chính/kế toán/kinh tế hoặc tương 
đương. 

B.A.  in finance/ accounting or equivalently. 

4.2 Kinh nghiệm 

 Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị trí 
tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán và thuế 

At least 5 year experience of finance/accounting, tax at same size of company 
or equivalently 

 Hiểu biết sâu về các sắc Thuế, văn bản luật liên quan, có khả năng lập kế 
hoạch theo dõi các chính sách, quy định tài chính và thuế. 

Assess deep knowledge of taxes (WTH, CIT, VAT, Custom…) 

 Ưu tiên cho ứng viên đã tư vấn về quản trị và thuế tại các công ty liên quan, 
Big 4; 

Candidates having experience in management accounting and tax in similar 
companies/Big 4 are prioritized. 

4.3 Kiến thức chuyên ngành/ Specific knowledge: 

 Có kiến thức về tài chính, pháp lý, thuế/ Acknowledge of finance, legal, tax 

4.4 Khả năng am hiểu/ Business understanding: 

 Tốt/ Good 

4.5 Các yêu cầu khác/ Other requirements: 

 Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề 

Good skill of finance analysist and problem solving 

 Có tổ chức, quản lý tốt 

Good skill of time management and planning 

 Có khả năng quan hệ và giao tiếp tốt 

Well presenting and communicating 
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 Khả năng ngoại ngữ: tốt 

Good at English skill 

 Kỹ năng vi tính tốt đáp ứng yêu cầu công việc 

Good skill of Microsoft offices 

 

5. Năng lực yêu cầu/ Competency: 

5.1 Năng lực cốt lõi/ Core competencies 

 Trung thực, chính trực, có trách nhiệm, nhanh nhẹn, có định hướng  

Honesty, Intergrity, Responsibilities, Agile, Results oriented 

5.2 Năng lực chuyên môn/ Technical competencies 

 Kiến thức và xử lý tốt công việc liên quan lập bảng tính toán excel và có 
kinh nghiệm lĩnh vực Thuế  

Knowledge and good handling of work related to preparing excel 
spreadsheets, Experienced in tax field 

 


