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Xvalue là ai?
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Công ty Cổ phần Xvalue Việt Nam là một nhà tư vấn và đầu

xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn cho doanh

tư chuyên nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Xvalue

nghiệp.... Đó cũng là một trong những cam kết không chỉ

được thành lập từ tháng 11/2005. Với mong muốn trở

bằng lời của chúng tôi.

thành nhà tư vấn chuyên nghiệp tiên phong trong việc đưa
hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả theo những mô hình
quản lý tiến tiến ở các nước phát triển vào các doanh
nghiệp Việt Nam đang hoặc mong muốn niêm yết cổ phiếu
trên thị trường chứng khoán.

Sứ mệnh của Xvalue
Sứ mệnh của Xvalue là cùng góp sức vào quá trình làm
lành mạnh hoá thị trường tài chính của Việt Nam thông qua
các dịch vụ chuyên nghiệp của mình. Đảm bảo quyền lợi

Giá trị cốt lõi của Xvalue được xây dựng trên nền tảng đội

chính đáng của các nhà đầu tư, cổ đông, đối tác, toàn xã

ngũ nhân sự là các chuyên gia hàng đầu cùng các mối

hội và của Xvalue.

quan hệ bền vững với khách hàng, với các cổ đông, các đối
tác và các cơ quan quản lý của Việt Nam. Xvalue xây dựng
lòng tin của khách hàng bằng sự trung thực, năng lực
chuyên môn và sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự.
Xvalue không chỉ là nhà tư vấn chuyên nghiệp cung cấp
các dịch vụ tư vấn quản trị mà chúng tôi còn hỗ trợ nâng
cao năng lực hoạt động của khách hàng thông qua
các hình thức như: đầu tư tài chính, quảng bá thương hiệu,

Cam kết dịch vụ
Các dịch vụ tư vấn và đầu tư chuyên nghiệp của Xvalue
đảm bảo nguyên tắc hoạt động căn bản của chúng tôi là:
“Tư vấn phải tuân thủ pháp luật, đầu tư phải hợp pháp với
mục tiêu tất cả các sdịch vụ của Xvalue đều đem lại giá trị
gia tăng cho nhà đầu tư, cho khách hàng, cho đối tác, cho
xã hội…và cho Xvalue”

Giá trị nằm trong biểu tượng
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Nội bộ

: X là một ẩn số về giá trị gia tăng cần giải đáp



Bên ngoài

: X là hệ số cam kết gia tăng giá trị cho các nhà đầu tư, đối tác,

khách hàng xvalue



Là nhà đầu tư có tri thức cao, có tầm nhìn và chiến lược phát triển



Đầu tư vào các doanh nghiệp thông qua các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hỗ trợ quản lý trực tiếp

Cách tiếp cận của Xvalue
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Giai đoạn 1
Tư vấn đánh giá hiệu quả
hệ thống KSNB

Giai đoạn 2

Đánh giá rủi ro doanh nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc Doanh
nghiệp

Phân tích qui trình
kinh doanh

Tái cấu trúc hiệu quả kinh doanh

Giai đoạn 3

Tái cấu trúc cơ cấu
tài chính

Kiểm toán

Cải tiến qui trình,thủ tục
Kiểm soát nộ bộ
Sự tác đông của các
yếu tố bên ngoài
Tái cấu trúc bộ máy nhân sự

Giai đoạn 4

Năng lực
doanh nghiệp
Kiểm soát
Phù hợp

Đầu tư tài chính
Đầu tư vốn / nhân sự quản lý

Tái cấu trúc
Phát triển thương hiệu

Năng cao
năng lực
kinh doanh
Tư vấn niêm yết cổ phiếu

Dịch vụ tư vấn
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Báo cáo
danh mục
đầu tư
theo định
kỳ

Tư vấn
,phân tích
ra các
quyết định
đầu tư

Quản lý
danh mục
đầu tư
Xây dựng
danh sách
rủi ro

Tư vấn xây
dựng danh
mục đầu tư

Đào tạo
kỹ năng quản lý
rủi ro

Tổ chức chiến dịch
quảng bá hình ảnh
của doanh nghiệp với
công chúng

Giá trị
Xvalue

Củng cố và
tăng cường các
cơ chế soát của
qui trình

Xây dựng kênh
thông tin phát hiện
và phòng ngừa rủi ro
Thiết kế hệ thống
các biện pháp khả
thi để ngăn chặn và
khắc phục rủi ro

Đổi mới, sắp
xếp lại cơ
cấu tổ chức
phù hợp
Tư vấn
phương
thức quản
trị doanh
nghiệp

Đánh giá hệ
thống kiểm soát
nội bộ ở từng
qui trình
Đề xuất
phương án
cải tiến hệ
thống kiểm
soát nội bộ

Đánh giá
sự tuân
thủ với các
qui định
theo luật
định

Đánh giá
rủi ro liên
quan đến
mục tiêu
qui trình

Hoạt động đầu tư
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Đầu tư
chứng khoán

Đầu tư
bất động sản

M&A

Đơn vị thành viên
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Công ty CP bảo vệ thực vật

Công ty TNHH kiểm toán tư vấn thuế

Thái Bình

(ATC)

Công ty Cổ phần Đại Hùng
(PSC Media)

Công ty Cổ phần Chứng khoán

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư

Thương mại và Công nghiệp Việt nam (VICS)

Chứng khoán Hà Nội

Nhân sự điều hành
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Ông Lê Thành Công

Ông Hoàng Công Thắng

Chủ tịch HĐQT

Tổng Giám đốc /Uỷ viên HĐQT

Ông Công là cử nhân kinh tế, Đại học Tài
chính – Kế toán Hà Nội, Thạc sỹ Quản trị
kinh doanh (MBA) Trường Đại học
California Miramar – Hoa Kỳ. Đồng thời
ông Công cũng đã hoàn thành nhiều khoá học về chứng
khoán, Quản trị Doanh nghiệp, xây dựng chiến lược được
tổ chức trong và ngoài nước. Ông Công là Kiểm toán viên
quốc gia (CPA) và Thẩm định viên quốc gia.
Ông Công đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
Kiểm toán và Tư vấn, hơn 5 năm kinh nghiệm trong công
tác Quản lý điều hành.
Hiện tại ông Công còn đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc
Công ty kiểm toán ATC và là Uỷ viên HĐQT Công ty cổ

ệm
Ông Thắng đã có hơn 10 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực Tư vấn Kiểm soát nội bộ và
đánh giá Rủi ro kinh doanh. Ông Thắng
trước đây từng là Phó ban Kiểm toán nội
bộ của TOYOTA Việt Nam, thành viên Ban Kiểm soát quĩ
Toyota (TVF). Ông cũng là người đã tham gia thành lập
Phòng Kiểm toán nội bộ và đánh giá rủi ro kinh doanh ở
TOYOTA Việt Nam hiện vẫn đang được triển khai hết sức
thành công.
Ông Thắng cũng là người phụ trách thực hiện Dự án đánh
giá hiệu quả Hệ thống kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài
chính - SOX (Sarbaness-Oxley act) ở TOYOTA Việt Nam
nhằm tuân thủ các quy định của Sở giao dịch chứng khoán
New York (Mỹ) đối với các Công ty niêm yết cổ phiếu.

phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Ông Thắng là kiểm toán viên quốc gia Việt Nam (CPA) và

(VICS).

được đánh giá là một trong những chuyên gia có bề dày
kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên ngành.

Nhân sự điều hành
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Ông Nguyễn Tuấn Ngọc

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Tổng Giám đốc/Uỷ viên HĐQT

Giám đốc Truyền thông / Uỷ viên HĐQT
Tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán Hà

Trước khi gia nhập Xvalue, ông Ngọc đã

Nội năm 1997 và Đại học Ngoại thương Hà

từng đảm nhiệm các vị trí quan trọng như

Nội năm 2002. Ông Tuấn đã được đào tạo

Chủ nhiệm kiểm toán, Trưởng phòng
kiểm toán của một số Công ty Kiểm toán
lớn tại Việt Nam như: AASC, A & C và ATC. Đồng thời ông
cũng đã từng giữ cương vị Giám đốc Đầu tư tại Công ty
Apolo Việt Nam.

về chuyên ngành Marketing tại Malaysia và
từng tham gia khóa học về Quản trị kinh doanh tại
Singapore.
Ngay sau khi Tốt nghiệp Đại học, Ông Tuấn làm việc tại Tập
đoàn FPT. Năm 1998, Ông Tuấn là Quản lý Tài chính của

Ông Ngọc là cử nhân kinh tế - Đại học ngân hàng nay là

TOSHIBA tại Việt Nam. Năm 1999, Ông Tuấn là Kế toán

Học viện Ngân hàng. Ông Ngọc cũng là Kiểm toán viên

trưởng Công ty Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp BSC. Từ

quốc gia (CPA) và được đánh giá là một chuyên gia có

năm 2000 đến 2005, Ông Tuấn là Trưởng Ban kinh doanh

nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và chứng khoán.

tại Công ty Prudential Việt Nam.
Ông Tuấn có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý
tài chính và kinh doanh tại các Công ty trong và ngoài nước.
Hiện ông Tuấn còn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
Công ty Truyền thông PSC.

Nhân sự điều hành
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Ông Đỗ Hồng Quang

Bà Đặng Thị Quỳnh Trang

Trưởng phòng Đầu tư

Trưởng phòng Tư vấn

Ông Đỗ Hồng Quang là cử nhân Kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Bà Trang là Cử nhân Kinh tế - Đại

Ông Quang trước đây là Phó phòng kế
toán tại Công ty Điện tử Giảng Võ, Kế
toán trưởng của các Công ty: Công ty thương binh 27/7,
Công ty TNHH Đức Tùng, Công ty TNHH Cáp thép, Công
ty TNHH Trần Đức.
Từ năm 2000 đến năm 2007 ông Quang là Giám đốc Tài
chính kiêm Uỷ viên HĐQT Công ty Tùng Minh, Giám đốc
kiêm Chủ tịch HĐQT : Công ty TNHH Linh San, Công ty
XNK điện tử - điện lạnh Long Biên .
Năm 2007, ông Quang là sáng lập viên và là thành viên
Ban chấp hành Câu lạc bộ Đầu tư chứng khoán
VietCurrency Hà Nội.

học Bách Khoa Hà Nội.
Trước khi đảm nhận cương vị Trưởng
phòng Tư vấn của Xvalue, bà Trang đã từng là Kế toán tổng
hợp tại Công ty Đầu tư Xây dựng nhà Hà Nội. Từ năm 2002,
bà Trang là Phó phòng Tài chính kế toán Xí nghiệp 1 Tổng
Công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 22 và sau đó là
Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư và trang trí nội thất
Hadico.

Khách hàng
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Địa chỉ liên hệ

Trụ sở chính
Phòng 1906, Tòa nhà 101 Láng Hạ
Đống Đa, Hà Nội,
Việt Nam.
Tel : (84-04).5626104
Fax: (84-04).5626105
Website: http://www.xvalue.com.vn
Email: info@xvalue.com.vn
Văn phòng đại diện Miền Trung
P.507 tầng 5 Tòa nhà TECCO - C1
Quang Trung,
TP. Vinh.
Tel : (84.0383) 588198
Fax: (84-0383) 588191
Văn phòng đại diện Miền Nam
Phòng 205, Toà nhà HUD, 159 Điện Biên Phủ
Quận Bình Thạnh,
TP.HCM.
Tel : (84-08).2438985
Fax: (84-08).5180459

