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GIỚI THIỆU 

Ông Hùng hiện tại đang đảm nha ̣n vị trí trưởng phòng kinh doanh của BTCVALUE. Ông là cán bo ̣  có 

đóng góp tích cực trong công ty, hoàn thành xuát sác nhiê ̣m vụ. Từng là nhân viên đạt danh hiệu nhân 

viên kinh doanh xuát sắc nhát của năm.   

 

Về chuyên môn, ông tót nghiê ̣p Trường ĐH Kinh tế TP Hò Chí Minh chuyên ngành Kinh tế thảm định 

giá đã có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá đa ̣c biê ̣t là về lĩnh vực y tế và giáo dục. Ông 

đã hoàn thành những khóa học về kỹ năng mềm, khóa học về kỹ năng bán hàng. 

 

KINH NGHIỆM THẨM ĐỊNH  

Ông Hùng đã thực hiê ̣n ký kết và thảm định giá cho các sở ban ngành và đơn vị sử dụng ngân sách hàu 

hết các tỉnh Miền Tây, Miền Đông và Miền Trung, đa ̣c biê ̣t là Thành phó Hồ Chí Minh.   

 Thảm định giá các dự án mua sắm của Sở Y tế Thành phó Càn Thơ.  

 Thảm định giá các dự án mua sám của Sở giáo dục Thành phó Càn Thơ. 

 Thảm định giá cho các Bê ̣nh viê ̣n Đa khoa: Bê ̣nh viê ̣n Đa khoa An Khê Gia Lai, Bê ̣nh viê ̣n tỉnh 

Ninh Thua ̣n, Bê ̣nh viê ̣n Đa khoa Lâm Đồng, Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đòng, Bê ̣nh viê ̣n Đa 

khoa Bình Phước, Bê ̣nh viện Đa khoa Tây Ninh, Bê ̣nh viện YHCT  Bình Dương, Bệnh viê ̣n Mắt 

Bà Rịa Vũng Tàu, Bệnh viê ̣n Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, Bê ̣nh viện Đa khoa Đòng Tháp, 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bê ̣nh viê ̣n Tim mạch An Giang, Bê ̣nh viê ̣n Đa khoa 

Sóc Trăng, Bê ̣nh viê ̣n Đa khoa Trà Vinh, Bê ̣nh viê ̣n Nguyễn Đình Chiểu Bến Tre, Bê ̣nh viê ̣n 

YHCT Vĩnh Long, Bê ̣nh viê ̣n Đa khoa Cà Mau. 
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Trưởng phòng kinh doanh 
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