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CHẤT LƯỢNG GIÁ TRỊ
Kính Chào QuýKhách Hàng,

Công ty TNHHĐịnh Giá Châu Á được thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Dịch Vụ Thẩm Định Giá số 304/TĐG Của Bộ Tài
Chính (cấp lần đầu ngày 09/07/2018), Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh số 0108340241 của SởKếhoạch vàĐầu tư thành phốHà Nội.

Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kiểm Toán, Thẩm Định Giá. Vào năm 2018, chúng tôi vui mừng được hội đủ các yếu tố về thâm niên hoạt động, sự uy
tín trên thị trường cùng với đội ngũ cán bộ, thẩm định viên của Bộ, nhân viên trên khắp đất nước để được mang đến cho quý khách dịch vụ thẩm định giá nhanh
chóng, chuyên nghiệp. Để được đông hành lâu dài và ổn định trong việc xây dựng xác định Giá Trị, Chúng tôi luôn nỗ lực hằng ngày nhằm mang đến dịch vụ Giá
TrịTốt Nhất với chi phí tối ưu.

Tổng Giám Đốc     
TRẦN ANH TUYẾN

ASIA VALUE

Với phương châm đặt uy tín của Công ty và chất lượng dịch vụ khách hàng là hàng đầu, Công
ty chúng tôi hoạt động theo nguyên tắc:

• Tuân thủ pháp luật Việt Nam. Chất lượng dịch vụ cao với giá phí hợp lý là nhằm tiết kiệm
chi phí cho bạn hàng và toàn xã hội.

• Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp vàhoạt động với phương châm:
• Bảo mật: Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng được Công ty TNHH Định giá

Châu Á tôn chỉ: Bảo mật số liệu Ban như bảo vệ chính con mắt của mình. Không
tiết lộ hoặc trao đổi với bất kỳ bên thứ ba nào về những thông tin và tài liệu liên
quan đến hoạt động của Ban từ trước, trong và sau quá trình cung cấp dịch vụ.
Trong trường hợp được cung cấp thông tin về khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba
nào phải được sự đồng ý và dưới sự kiểm soát của khách hàng.

• Độc lập, chính trực và khách quan: Công ty TNHH Định giá Châu Á trên giác độ khách quan và công bằng để nhìn nhận và tư vấn các vấn đề về tài
chính và quản lý cho cơ quan, ban ngành,doanh nghiệp.

• Năng lực chuyên môn: Không dừng lại ở việc kiểm tra và xác nhận đơn thuần về số liệu mà còn tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, hệ thống kiểm soát
nội bộ của Ban hoạt động có hiệu quảhơn.

• Thận trọng: có tư cách nghềnghiệp và tuân thủ các quyđịnh nghề nghiệp chuyên môn.
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á
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ĐỘI NGŨ 
NHÂN SỰ



NHÂN SỰ CHẤT LƯỢNG, CHUYÊN NGHIỆP VÀ TỐI ƯU

ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

Chúng tôi tự hào về đội ngũ thẩm định viên đã trải qua tiêu chuẩn chọn lọc chất lượng
cao của Bộ Tài Chính, các thẩm định viên, các chuyên viên, nhân viên hằng ngày đóng
góp cho việc xây dựng một quy trình Định Giá đúng qui chuẩn. Con người luôn là yếu tố
được quan tâm đặc biệt để đảm bảo dịch vụ của chúng tôi cung cấp đạt chất lượng cao.

CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN NHÀ NƯỚC

STT TÊN KINH NGHIÊM 
(NĂM) BẰNG CẤP

1 Trần Anh Tuyến 12 Đại Học Xây Dựng

2 Ngô Thuỳ Dung 6 Học Viện Tài Chính

3 Nguyễn Thị Kiều Oanh 8 Học Viện Tài Chính

4 Nguyễn Quý Trọng 8 Đại Học Thương Mại

6



ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

CÁC THẨM ĐỊNH VIÊN, 
TRỢ LÝ THẨM ĐỊNH VIÊN 

TRÌNH ĐỘ CAO HỌC, ĐẠI HỌC

STT TÊN KINH NGHIÊM 
(NĂM) BẰNG CẤP

5 Nguyễn Thành Hào 6 ĐH kiến trúc

6 Trần Quốc Huy 8 ĐH giao thông

7 Phạm Thế Hiển 7 ĐH xây dựng

8 Nguyễn Đức Hưng 12 ĐH xây dựng

9 Vũ Mạnh Linh 12 ĐH xây dựng

10 Lương Ngọc Ánh 2 ĐH kiến trúc

11 Nguyễn Quang Bôn 2 ĐH Giao thông

12 Nguyễn Ngọc Thanh 11 HV Tài chính

13 Nguyễn Phi Long 12 ĐH Giao thông

14 Phạm Thị Tâm 8 HV Tài chính

15 Nguyễn Tuấn Nam 4 ĐH Kinh tế

16 Trần Xuân Phương 5 HV Tài chính

17 Phạm Anh Tuấn 5 HV Tài chính

18 Phạm Xuân Quý 4 HV Tài chính

19 Nguyễn Phương Liên 3 ĐH Ngoại Ngữ

20 Nguyễn Ngọc Điệp 5 ĐH Giao thông
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

CÁC THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT 2018
ÔNG TRẦN ANH TUYẾN (SỐ THẺ: XII17.1895) - TỔNG GIÁMĐỐC

Sinh năm 1983,Đại học Xây dựng, Thạc sỹ Kinh tế xây dựng, thẩm định viên Quốc Gia.
Là người giàu kinh nghiệm trong kiểm toán dự án và các công trình xây dựng cơ bản. Ông
có kinh nghiệm trên 10 năm làm việc trong các công ty kiểm toán, định giá. Ông đã từng
làm trưởng ban kiểm soát chất lượng kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
Quá trình công tác:
2007 - 2009: Kỹ thuật viên Tổng Công ty LICOGI
2009 - 2010: Phó Trưởng phòng kiểm toán XDCB Công ty kiểm toán và tư vấn thuếATC.
2010 - 2012: Phó tổng giámđốcCông ty kiểm toán và tư vấn ThủĐô CACC.
2012-2016:Phó tổng giámđốc Công ty kiểm toán và định giáThăng Long – T.D.K
2017-2018:P.Tổng Giám đốcCông ty TNHHKiểm toán vàtư vấn tài chính Châu Á.
Tháng 07/2018 – Nay Tổng giámđốc Công ty TNHHĐịnh giá Châu Á

Đã tham gia và trực tiếp kiểm toán, định giá rấtnhiều dự án:
• Dự án Thủy điện Sơn La
• Dự án kè Sông Bôi, tỉnh Hòa Bình
• Dự án Quận Hai Bà Trưng
• Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ39 Hưng Yên
• Dự án kè Giao Thủy, tỉnh NamĐịnh
• Trên 500 dự án lớn nhỏkhác

Đã tham gia và trực tiếp thẩm định giá cáckhu vực:
• Các dự án bất động sản huyệnĐan Phượng, HàNội
• Các dự án đất cho thuêtỉnh HòaBình
• Các dự án tỉnh Phú Thọ
• Các dự án tỉnh Hưng Yên
• Các dự án Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
...

BÀ NGUYỄN THỊ KIỀU OANH (SỐ THẺ: XI16.1571) - THẨMĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỘ TÀI CHÍNH

Bà Oanh tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2012, Thạcsỹ kinh tế,Kiểm toán viên quốcgia (CPA),
thẩm định viên QuốcGia.

Bà Oanh có bằng Kiểm toán viên, thẩm định viên quốc gia năm 2018, là hội viên Hội kiểm
toán viên hành nghề. Bà Oanh đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính kế
toán cho các dự án do nước ngoài tài trợ. Bà từng là trưởng phòng nhiều kinh nghiệm có khả
năng đào tạo rất tốt, đã tham gia nhiều khoá học về kế toán, kiểm toán, định giá do các
chuyên gia của Bộ Tài chính, VACPA, ACCA giảng dạy ở Việt Nam. Bà cũng đã được cử
đi học rất nhiều khóahọctại nước ngoài.
Quá trình công tác:
2012 - 2018: Trưởng phòng kiểm toán – Công ty Kiểm toán vàĐịnh giá VN.
Nay: Thẩmđịnh viên – CÔNG TYTNHHĐỊNHGIÁ CHÂU Á.

Đã tham gia và trực tiếp kiểm toán, định giá nhiều Ban:

• Tổng Công ty Xây dựng và phát triển Nông thôn.
• Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn
• Một số đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng số 1.
• Một số đơn vị thành viên Tổng Công ty Xây dựng COMA.
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

CÁC THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT

ÔNG NGUYỄN QUÝ TRỌNG (SỐ THẺ: XII17.1875) - THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỘ TÀI CHÍNH

Ông Trọng tốt nghiệp Họcviện Tàichính năm 2008,Kiểm toán viên quốcgia (CPA), thẩm định viên Quốc Gia.

Ông Trọng có bằng Kiểm toán viên, thẩm định viên quốc gia, và là hội viên
Hội kiểm toán viên hành nghề. Ông Trọng đặc biệt có kinh nghiệm trong
lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán, Ông từng là trưởng phòng nhiều kinh
nghiệm có khả năng đào tạo rất tốt, Ông đã tham gia nhiều khoá học về kế
toán, kiểm toán, định giá do các chuyên gia của Bộ Tài chính, VACPA,
ACCA giảng dạy ở Việt Nam. Ông cũng đã được cử đi học rất nhiều khóa
học tại nước ngoài.

Quá trình công tác:

2008 - 2018: Trưởng phòng kiểm toán – Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá
Thăng Long.
Nay: Thẩmđịnh viên – CÔNG TYTNHHĐỊNHGIÁ CHÂU Á.

Đã tham gia và trực tiếp kiểm toán, định giá nhiều Ban.

BÀ NGÔ THUỲDUNG (SỐ THẺ: XIII18.1829) - THẨMĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ BỘ TÀI CHÍNH

Bà Dung tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2012,Thẩmđịnh viên Quốc Gia.

Bà Dung có bằng Thẩm định viên quốc gia, và là hội viên Hội kiểm toán
viên hành nghề. Bà Dung đặc biệt có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài
chính kế toán, Ông từng là trưởng phòng nhiều kinh nghiệm có khả năng
đào tạo rất tốt, Bà đã tham gia nhiều khoá học về kế toán, kiểm toán, định
giá do các chuyên gia của Bộ Tài chính, VACPA, ACCA giảng dạy ở Việt
Nam. Bà cũngđã được cử đi học rất nhiều khóa họctại nước ngoài.

Quá trình công tác:

2012 - 2016:Kế toán viên – Công ty TNHHKiểm toán vàĐịnh giáThăng Long.
2016 – nay: Kế toán trưởng, thẩm định viên Quốc gia - CÔNG TY TNHHĐỊNH
GIÁ CHÂU Á.

Đã tham gia và trực tiếp kiểm toán, định giá nhiều Ban.
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

CÁC DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

THẨM ĐỊNH BẤT ĐỘNG SẢN

THẨM ĐỊNH TÀI SẢN VÔ HÌNH

THẨM ĐỊNH MÁY MÓC THIẾT BỊ

THẨM ĐỊNH DOANH NGHIỆP

10



ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

CÁC LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN THẨM ĐỊNH

• Nhà biệt thự - nhà phố - căn hộ.
• Nhà xưởng - kho tàng.
• Khách sạn - Resort - nhà hàng - cao ốc.
• Đất đai và các công trình xây dựng trên đất.
• Trang trại - các công trình công nghiệp và dân dụng khác.

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ

• Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
• Cổ phần hoá, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp, 

mua bán doanh nghiệp.
• Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
• Hạch toán kế toán để tính thuế, bảo hiểm.
• Xử lý tài sản trong các vụ án.
• Thực hiện nghĩa vụ về tài chính đối với Nhà nước, ...

THẨM ĐỊNH 
GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Những căn cứ pháp lý để tiến hành thẩm định giá:

• Giấy đề nghị được thẩm định: Phải nêu được các khái quát, các yếu
tố cơ bản của bất động sản; mục đích cần thẩm định.

• Các Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc: Chấp thuận chuyển
đổi mục đích sử dụng đất; Thu hồi đất; Giao đất cho chủ đầu tư để
thực hiện dự án đầu tư.

• Các văn bản khác thể hiện quyền sở hữu đối với bất động sản và các
văn bản của cấp có thẩm quyền đồng ý, cho phép tiến hành thẩm
định giá (nếu có).

HỒ SƠ, TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH GIÁ

Hồ sơ, đặc điểm tài sản về mặt pháp lý:

• Giấy phép đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư (bản sao).
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản 

(đối với BĐS đã được cấp Giấy chứng nhận).
• Các hợp đồng mua, bán và cho thuê bất động sản (bản sao).

Hồ sơ đặc điểm tài sản về mặt kỹ thuật

• Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của Cơ quan có thẩm quyền.
• Quyết định của UBND cấp Tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch xây

dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 của dự án.
• Sơ đồ vị trí thửa đất.
• Báo cáo dự án đầu tư của đơn vị tư vấn thiết kế.
• Các loại văn bản của các Sở, ban ngành về việc thỏa thuận, góp ý

về dự án đầu tư (nếu có).
• Các loại văn bản thỏa thuận về Điện, nước, PCCC, thoát nước….

của dự án.

• Các văn bản chứng minh năng lực tài chính của Chủ đầu tư.
• Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng.
• Quyết định của UBND cấp tỉnh về việc Duyệt dự án đầu tư xây

dựng dự án của chủ đầu tư.
• Giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế xây dựng, dự toán tổng

mức đầu tư.
• Các hồ sơ khác thể hiện tính pháp lý, kỹ thuật liên quan đến dự

án (nếu có)

Trường hợp hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật không rõ ràng: Trong trường hợp hồ sơ pháp lý, hồ sơ kỹ thuật không rõ ràng, thiếu cơ sở để tiến hành thẩm định
giá, Cán bộ thẩm định phải thông báo ngay với Ban và nêu rõ mục đích, yêu cầu trong việc thẩm định giá.
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

THẨM ĐỊNH GIÁ MÁY MÓC, THIẾT BỊ
MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ 

MÁY MÓC, THIẾT BỊ

• Tham khảo giá trị thị trường;

• Thương thảo giá trị mua/bán, chuyển 

nhượng;

• Bảo hiểm tài sản

• Bán đấu giá tài sản

• Góp vốn vào doanh nghiệp, góp vốn đầu tư, 

hợp tác đầu tư, huy động vốn đầu tư…;

• Chứng minh năng lực tài chính;

• Thế chấp vay vốn;

• Xác định giá trị doanh nghiệp;

• Xác định giá trị bán thanh lý tài sản;

• Làm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo 

quy định…

• Các dây chuyền công nghệ, dây chuyền sản xuất 
công nghiệp;

• Các loại máy, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh;
• Các loại phương tiện vận tải, cơ giới;
• Thiết bị, dụng cụ văn phòng;
• Các loại vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng công 

trình…

CÁC LOẠI 
MÁY MÓC

THIẾT BỊ
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

THẨM ĐỊNH TÀI SẢN VÔ HÌNH

Giá trị tài sản cố định không có hình thái vật chất,
nó thể hiện một giá trị đầu tư chi trả dần, được
tính vào giá thành sản phẩm, như các giá trị mua
bản quyền sản phẩm, bằng phát minh, sáng chế
…

• Cho phép doanh nghiệp xác định chính xác
hơn giá trị của doanh nghiệp

• Phục vụ cho việc xác định đúng các chi phí gắn
với khấu hao tài sản cố định vô hình qua đó
tính toán giá thành tốt hơn.

• Giúp thuận tiện cho việc mua bán trao đổi các
tài sản vô hình giữa các doanh nghiệp, Giúp
doanh nghiệp thuận tiện trong việc hình thành
các dự án phát triển các loại tài sản vô hình của
mình.

• Tài sản vô hình được thẩm định giá trong các
trường hợp: mua bán, chuyển nhượng; góp vốn
liên doanh; tài cấu trúc doanh nghiệp: mua bán,
sát nhập, chia tách, cổ phần hóa…; xử lý nợ;
giải thể doanh nghiệp; đền bù, bảo hiểm, khiếu
nại; hoạch toán kế toán, tính thuế.

Tài sản vô hình là tài sản không có hình thái vật chất và có khả năng tạo ra quyền, lợi
ích kinh tế.Tài sản vô hình phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
• Không có hình thái vật chất; tuy nhiên một số tài sản vô hình có thể chứa đựng

trong hoặc trên thực thể vật chất, nhưng giá trị của thực thể vật chất là không đáng
kể so với giá trị tài sản vô hình;

• Có thể nhận biết được và có bằng chứng hữu hình về sự tồn tại của tài sản vô hình
(ví dụ: hợp đồng, bằng chứng nhận, hồ sơ đăng ký, đĩa mềm máy tính, danh sách
khách hàng, báo cáo tài chính, v.v.);

• Có khả năng tạo thu nhập cho người có quyền sở hữu;
• Giá trị của tài sản vô hình có thể định lượng được.

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH TÀI 
SẢN VÔ HÌNH
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

ĐỊNH NGHĨA 
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Thẩm định giá Doanh nghiệp là một
công việc tổng hợp bao gồm các
yếu tố trên như bất động sản, động
sản – tài sản, giá trị vô hình.

• Cổ phần hóa.
• Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).
• Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp.
• Thế chấp, bảo đảm vay vốn ngân hàng.
• Phát hành thêm cổ phiếu, chào bán cổ phiếu ra công chúng.
• Chứng minh năng lực tài chính.

MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH 
GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
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ĐỊNH GIÁ CHÂU Á

KHÁCH HÀNG 
TIÊU BIỂU

Ban quản lý dự án Quận 
Hai Bà Trưng, 

Hà Nội

Công ty Cổ phần điện lực 
Xuân Tầm

Ban QLDA 
đầu tư xây dựng 
huyện Mê Linh

Học viện 
Kỹ thuật mật mã

Ban quản lý hợp phần A dự 
án chuyển đổi nông nghiệp 

bền vững tại Việt Nam

Công ty Cổ phần 
xi măng và khoáng sản 

Yên Bái

Trường Đại học Giao 
thông Vận tải

Sở y tế 
tỉnh Phú Thọ

Công ty TNHH 
xây dựng thương mại 

Hoàng Huy

Trung tâm phát triển Quỹ 
đất huyện Đan Phượng, Hà 

Nội

Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm 

Thanh Phương

Ban QLDA đầu tư xây 
dựng huyện Tân Lạc, Hòa 

Bình

Viện Nghiên cứu Công 
nghiệp rừng

Văn phòng Tỉnh ủy 
Vĩnh Phúc

Văn phòng 
HĐND và UBND 

thành phố Hạ Long

Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Phú Thọ

Công ty CP Chăn nuôi 
Minh Thúy 

Chiềng Chung

Công ty Cổ phần 
Sông Đà 3

Chi cục quản lý 
đất đai tỉnh Hòa Bình

Đoàn Kinh tế - Quốc 
phòng 356

Ban QLDA Chuyên ngành 
NN&PTNT tỉnh Bà Rịa -

Vũng Tàu

Ngân hàng TMCP Ngoại 
thương VN - CN Lào Cai Công an huyện Ninh Phước Trung tâm Hành chính 

công huyện Bình Liêu

Trung tâm Kỹ thuật 
Sản xuất Chương trình

Ban QLDA ODA tỉnh Sơn 
La

Trường Trung cấp 
công nghệ số 8 

Nam Định
Thư viện tỉnh Điện Biên

Hoạt động lâu năm trong ngành, Định Giá Châu Á xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của các cơ quan
nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã tạo cơ hội hợp tác cho công ty chúng tôi, một trong số đó có
thể kể đến như:

Và nhiều công ty, tổ chức, cá nhân chưa được nêu tên khác.

16



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


