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ĐÔI NÉT VỀ VIVA

Là nhà tư vấn doanh nghiệp về các thủ tục tuân thủ trong kinh doanh tại 
Việt Nam từ trước năm 2006, dựa trên các nền tảng chuyên sâu bao gồm 
Luật kinh doanh - Kế toán và Tài chính doanh nghiệp -  Quản lý thuế - Quan 
hệ lao động và tiền lương - Thủ tục hành chính trong kinh doanh.

VIVA đã gắn bó với môi trường kinh doanh xuyên suốt từ ngày đầu Việt 
Nam mở cửa và hội nhập, nhờ đó chúng tôi am hiểu một cách sâu sắc, 
có hệ thống về nguồn lực, văn hóa và cách thức thực thi từng công việc.

Chúng tôi tự hào đã đồng hành và đóng góp vào sự hình thành, hoạt 
động và phát triển của hàng ngàn doanh nghiệp địa phương và nhiều hơn 
con số đó cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Kiến thức chuyên môn sâu rộng và năng lực quản trị kết nối các nguồn 
lực địa phương giúp chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp 
chuyên môn đặc biệt, vượt lên các giới hạn thông thường và mong đợi 
của khách hàng.

•

•

•

•
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SỨ MỆNH

Tích luỹ kiến thức và công 
nghệ trong quản trị kinh doanh 
để trực tiếp hỗ trợ các Tổng 
Giám đốc Điều hành (CEO), 
Giám đốc Điều hành (CFO), 
Giám đốc Nhân sự (CHRO), trở 
thành một nguồn lực hữu ích 
và thiết thực cho cộng đồng 

doanh nghiệp.

TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu được 
công nhận và tín nhiệm bởi 
cộng đồng doanh nghiệp trong 
và ngoài nước trong lĩnh vực tư 
vấn kinh doanh và dịch vụ thuê 
ngoài. Tên tuổi của VIVA là sự 
bảo chứng cho khách hàng về 
sự hoạt động kinh doanh lành 

mạnh, tuân thủ và hiệu quả.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Am hiểu văn hoá kinh doanh và 
các qui định địa phương. Kiến 
thức chuyên môn sắc bén và 
sự trải nghiệm dày dặn được 
tích hợp và kế thừa liên tục. 
Thực hiện công việc theo cách 
may đo (tailored & bespoke) 
để bảm bảo sự phù hợp và 
tối ưu lợi ích cho khách hàng 

trong từng công việc



DANH MỤC DỊCH VỤ CHÍNH

Chúng tôi thạo nghề về luật pháp và qui định 
kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là thủ tục 
gia nhập, rút lui khỏi thị trường, vận hành 
doanh nghiệp và quản trị các giao dịch theo 
qui định địa phương và thông lệ quốc tế.

Chúng tôi thạo nghề và am hiểu về quản 
lý thuế tại Việt Nam, bao gồm việc lập kế 
hoạch và tối ưu từng loại thuế, cách cân 
đối giữa các sắc thuế. Quản lý hồ sơ và 
các thủ tục tuân thủ về thuế theo qui định 
địa phương.

“
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01. LUẬT KINH DOANH

02. QUẢN LÝ THUẾ

“ Viva cung cấp dịch vụ độc quyền theo cách tích hợp, hài hoà đồng thời cả 05 nền tảng chuyên môn 
chuyên sâu và sự kế thừa kinh nghiệm tổng cộng lên đến hằng trăm năm cho mỗi công việc “



Chúng tôi thạo nghề về các báo cáo kế toán, 
bao gồm giúp ghi chép toàn diện các giao 
dịch kinh doanh vào hệ thống sổ sách theo 
chuẩn mực kế toán của Việt Nam, đồng 
thời cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo 
quản trị theo yêu cầu cho ban giám đốc, 
các cổ đông, ngân hàng và các bên liên 
quan. Không chỉ dừng lại ở các báo cáo kế 
toán, quan trọng hơn, chúng tôi giúp soát 
xét, phân tích thông tin từ các báo cáo kế 
toán để giúp khách hàng đưa ra các quyết 
định tài chính, tiếp tục tối ưu lợi ích cho chủ 
sở hữu.

Chúng tôi thạo nghề về quản trị quan 
hệ lao động bao gồm việc thiết lập 
quan hệ lao động minh bạch và công 
bằng giữa công ty và người lao động, 
quản trị quan hệ lao động giữa công ty 
và cơ quan bảo hiểm và lao động địa 
phương, quản trị quan hệ giữa công ty 
và cơ quan thuế đặc biệt các liên quan 
đến thuế thu nhập doanh nghiệp và 
thuế thu nhập cá nhân.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đại diện theo ủy 
quyền để tư vấn, thay mặt làm việc với các cơ 
quan nhà nước địa phương, với khách hàng 
và đối tác liên quan đến các thủ tục hành 
chính trong kinh doanh, quản trị và thực thi 
các hợp đồng thương mại… Chúng tôi cung 
cấp các nguồn lực và tiện ích khác như dịch 
vụ quản lý hồ sơ và thông tin doanh nghiệp, 
dịch vụ ngân hàng, dịch thuật, soát xét và 
đánh giá nhà cung cấp.

05. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 
KINH DOANH

04. NHÂN SỰ VÀ LAO ĐỘNG 
TIỀN LƯƠNG 

03. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN 



03THÀNH TỰU 
SỰ BẢO CHỨNG BỞI KHÁCH HÀNG 
Chúng tôi được chứng thực và công nhận bởi hàng ngàn doanh nghiệp trong nước:

Chúng tôi được chứng thực và công nhận bởi hàng ngàn doanh nghiệp và nhà đầu 
tư nước ngoài: 



Biết thêm về VIVA 

Tầng 12, toà nhà International Plaza, 343 Phạm Ngũ 
Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Tầng 17, toà nhà Prime Centre, 53 Quang Trung, Phường 
Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

HOTLINE:  1800-1243
TEL:  HCM - (84-28) 7304 0455

    HN - (84-24) 7300 0910

support@vivabcs.com.vn

Chúng tôi được chứng thực và công nhận bởi hàng ngàn văn phòng đại diện nước 
ngoài tại Việt Nam:


