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 Năm 1994-1995, Price Waterhouse (PW) và Coopers & Lybrand (C&L) 
lần lượt thành lập công ty tại Việt Nam. Năm 1998, PW và C&L sáp nhập 
trên phạm vi toàn cầu thành PricewaterhouseCoopers (PwC).
 PwC Việt Nam là thành viên mạng lưới PwC toàn cầu, hoạt động trên 

157 quốc gia, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng cao 
nhất về kiểm toán, tư vấn thuế và pháp lý, tư vấn các thương vụ và quản 
trị doanh nghiệp. Các dịch vụ của PwC tạo ra giá trị cho khách hàng qua 
việc hỗ trợ nâng cao tính minh bạch, lòng tin và tính nhất quán của các 
quy trình kinh doanh. Những giá trị cốt lõi như sự xuất sắc, tinh thần 
làm việc nhóm và sự dẫn đầu giúp PwC hỗ trợ khách hàng một cách 
hiệu quả.
 Năm 2011 và 2013, PwC Việt Nam và ba cá nhân lãnh đạo là Đinh 

Thị  Quỳnh Vân, Nguyễn Phi Lan, Ian Lydall đã nhận năm bằng khen của 
Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát 
triển của ngành kiểm toán độc lập và thị trường dịch vụ tư vấn thuế tại 
Việt Nam. Một số giải thưởng khác gần đây: Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn 
chiến lược hàng đầu thế giới (2014), Tư vấn thuế xuất sắc (2014), Tư vấn 
M&A xuất sắc (2014), Tư vấn quản lý rủi ro xuất sắc châu Á (2013), Doanh 
nghiệp tri thức được ngưỡng mộ nhất - MAKE (2013), Đơn vị kiểm toán 
xuất sắc và tư vấn thuế xuất sắc cho các quỹ (2012)...

CHUYỂN ĐỘNG KINH DOANH

PwC: 20 năm - m�t ch�ng đ��ng
TƯ HOÀNG

T
� văn phòng t�a l�c trong 

Keangnam, bà Đinh Th� 

Quỳnh Vân, T	ng giám đ�c 

hãng Ki�m toán và T v�n 

PwC Vi�t Nam nheo m�t nhìn ra c�a 

s	. Bên ngoài là nh�ng tòa chung c, 

văn phòng, tr�ng h�c đang m�c lên 

trên khu đ�t t�ng là cánh đ�ng và 

ru�ng rau, che l�p nh�ng ngôi làng 

lâu đ�i c�a ngo�i thành Hà N�i phía 

xa. Bà Vân nói: “PwC Vi�t Nam g�n 

li�n v�i s� phát tri�n ngo�n m�c c�a 

n�n kinh t� th� tr�ng và khu v�c 

kinh t� t nhân � Vi�t Nam trong 

su�t 20 năm qua. S� phát tri�n đó 

sinh đ�ng nh nh�ng gì đang di�n ra 

ngoài kia”.

CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM
Đó là m�t ch�ng đ�ng dài và đáng 

nh�. Năm 1994, Patrick Paul, ng�i 

đ�c Waterhouse (PW) H�ng Kông c� 

đ�n m� đ�ng vào Vi�t Nam, đã thuê 

1996. Khái ni�m ki�m toán còn xa 

l� v�i h!u h�t các doanh nghi�p Vi�t 

Nam mà đa s� là doanh nghi�p nhà 

n�c v�n làm ăn theo c" ch� k� ho�ch 

hóa. Ph!n l�n lãnh đ�o c�a các ngân 

hàng khi đó c# nghĩ C&L nh c" quan 

thanh tra nên r�t ng�i ng!n. Bà Vân 

nh� l�i: “Lúc đó t�t cá m�i th# đ�u 

m�i m'. Th*t không d� đ� h� cung 

c�p thông tin theo yêu c!u c�a ki�m 

toán vì h� không bi�t ki�m toán l�y 

thông tin đó đ� làm gì. Chúng tôi phái 

m�t nhi�u th�i gian đ� giái thích”.

Không k� các b�n hàng qu�c 

t�, các doanh nghi�p nhà n�c và 

doanh nghi�p t nhân trong n�c 

b�t đ!u quan tâm đ�n d�ch v� c�a 

PricewaterhouseCoopers (PwC) - công 

ty đ�c sáp nh*p t� C&L và PW trên 

ph�m vi toàn c!u vào tháng 7-1998. 

H+ tr� cho quá trình này là Ngân 

hàng Nhà n�c và B� Tài chính, hai c" 

quan đã hi�u rõ t!m quan tr�ng c�a 

ki�m toán đ�c l*p đ�i v�i các báo cáo 

tài chính. H� b�t đ!u đa ra các quy 

đ�nh, chu/n m�c v� ki�m toán, yêu c!u 

ki�m toán b�t bu�c cho các ngân hàng 

th"ng m�i, t	ng công ty nhà n�c, các 

công ty niêm y�t, và các công ty ch#ng 

khoán. Bà Vân nói: “Đi�u đáng m�ng là 

Vi�t Nam ngày càng nh*n ra vai trò c�a 

ki�m toán đóng góp cho s� minh b�ch 

c�a doanh nghi�p và n�n kinh t�. Giá 

tr� c�a ki�m toán không ch3 đ"n thu!n 

là ch� ký trên báo cáo ki�m toán đ� xác 

nh*n tính trung th�c, h�p lý c�a báo 

cáo, mà quan tr�ng h"n là đ� h+ tr� cho 

ban lãnh đ�o đ"n v� hi�u rõ các đi�m 

m�nh, đi�m y�u trong h� th�ng quán 

tr� c�a mình. Sau đó, h� s5 phái tìm 

cách nâng cao hi�u quá quán tr� doanh 

nghi�p, ki�m soát n�i b�, ki�m soát tài 

chính t�t h"n đ� giúp doanh nghi�p 

nâng cao v� th� trên th� tr�ng”.

MỘT THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG
Sau 20 năm, PwC Vi�t Nam hi�n có 

hai văn phòng � Hà N�i và TPHCM v�i 

g!n 700 nhân viên thu�c 17 qu�c t�ch 

m�t căn nhà nh; � Tri�u Vi�t V"ng 

(Hà N�i) và m�t phòng � TPHCM đ� 

đ�t văn phòng. Khoáng m�t năm sau 

đó, Coopers & Lybrand (C&L), d�i s� 

d<n d�t c�a Mike Gray, cũng m� văn 

phòng � hai thành ph� này. B�y gi�, h� 

v<n là hai công ty riêng bi�t.

Richard J Irwin, Phó t	ng giám 

đ�c ph� trách máng d�ch v� thu� c�a 

PwC Vi�t Nam, ngày nay v<n còn nh� 

nh in vào nh�ng năm đ!u th*p niên 

1990, khi nh�ng nhà đ!u t n�c 

ngoài đ!u tiên lác đác đ�n Vi�t Nam 

làm ăn sau khi Vi�t Nam m� c�a và 

ban hành Lu*t Đ!u t n�c ngoài vài 

năm tr�c đó: “Th�i đi�m đó, chúng 

tôi vào Vi�t Nam nh>m đáp #ng nhu 

c!u c�a các khách hàng toàn c!u. Khi 

các công ty n�c ngoài đi đ�n đâu, thì 

các công ty con c�a h� đ�u c!n phái 

ki�m toán”.

B�n ngân hàng th"ng m�i nhà 

n�c là Nông nghi�p, Công th"ng, 

Ngo�i th"ng và Đ!u t Phát tri�n là 

nh�ng khách hàng Vi�t Nam đ!u tiên 

đ�c yêu c!u ki�m toán theo ch"ng 

trình do World Bank tài tr� năm 
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khác nhau. H!u h�t trong đó là nh�ng 

nhân viên chuyên nghi�p, chia thành 

ba b� ph*n d�ch v� chính là ki�m toán, 

t v�n thu� và pháp lý, t v�n các 

th"ng v� và quán tr� doanh nghi�p.

Là m�t trong nh�ng công ty đ!u 

tiên cung c�p các d�ch v� ki�m toán 

và t v�n thu� t�i Vi�t Nam, PwC Vi�t 

Nam đã góp ph!n không nh; vào vi�c 

phát tri�n ngành d�ch v� ki�m toán 

đ�c l*p và t v�n thu� c�a Vi�t Nam. 

PwC Vi�t Nam đã tham gia đóng góp 

ý ki�n cho nhi�u lu*t, nhi�u văn bán 

h�ng d<n liên quan đ�n k� toán, 

ki�m toán, thu�. Hàng trăm công ty 

n�c ngoài tìm ki�m c" h�i đ!u t vào 

Vi�t Nam đã có nh�ng quy�t đ�nh đ!u 

t đúng m�t ph!n nh� vào s� t v�n 

c�a PwC Vi�t Nam v� các chính sách 

thu�, chính sách u đãi đ!u t c�a 

Vi�t Nam.

Vi�t Nam hi�n có khoáng 180 

doanh nghi�p ki�m toán t� con s� 

4-5 công ty cách đây hai th*p k@. Bà 

Nguy�n Phi Lan, Phó t	ng giám đ�c, 

ng�i đã g�n bó v�i công ty ngay t� 

nh�ng ngày đ!u tiên, nói: “Ngành 

ki�m toán đ�c l*p t�i Vi�t Nam đã 

phát tri�n r�t m�nh m5 sau 20 năm. 

Lu*t Ki�m toán đ�c l*p ban hành năm 

2011 là văn bán pháp lu*t cao nh�t 

ghi nh*n vai trò và t!m quan tr�ng 

c�a ki�m toán đ�c l*p trong vi�c phát 

tri�n th� tr�ng d�ch v� đ�i v�i n�n 

kinh t� Vi�t Nam. Đây là thành công 

l�n nh�t c�a các công ty ki�m toán 

đ�c l*p chúng tôi”.

Trong vòng b�n năm tr� l�i đây, 

s� nhân viên c�a PwC Vi�t Nam đã 

tăng 45%, l�ng khách hàng tăng 

40%, doanh thu tăng t�i 70%. Nhìn 

nh*n đi�u này trong b�i cánh n�n 

kinh t� lâm vào khó khăn trong su�t 

các năm qua, bà Vân c/n tr�ng cho 

r>ng: “Chúng tôi không đi quá nhanh, 

nhng tôi tin h�ng đi c�a PwC là 

hoàn toàn đúng đ�n. Chúng tôi theo 

đu	i chi�n l�c phát tri�n đ�u đ�n, 

b�n v�ng đ� tránh các cú s�c c�a th� 

tr�ng”.

Nhìn nh*n v� tri�n v�ng th� tr�ng 

� Vi�t Nam, bà Vân nói r>ng có r�t 

nhi�u c" h�i đ� phát tri�n. Tính v� 

quy mô, d�ch v� c�a PwC Vi�t Nam 

ch3 b>ng khoáng m�t ph!n năm hay 

m�t ph!n t c�a PwC Thái Lan, và 

còn nh; h"n n�a n�u so v�i các qu�c 

gia phát tri�n h"n. “Nói riêng th� 

tr�ng t v�n cho doanh nghi�p, Vi�t 

Nam m�i � giai đo�n b�t đ!u. Các 

doanh nghi�p Vi�t Nam còn đang làm 

quen v�i các d�ch v� t v�n bên ngoài, 

ch# cha s� d�ng h�t giá tr� c�a d�ch 

v� này. Tôi tin ch�c nhu c!u � Vi�t 

Nam s5 có nh�ng b�c đ�t phá đ� đi 

lên, đ�c bi�t khi doanh nghi�p Vi�t 

Nam v"n ra n�c ngoài. H"n n�a, 

khi doanh nghi�p quy mô gia đình 

phát tri�n lên thì không th� quán lý 

ki�u gia đình đ�c n�a, mà phái có 

nhu c!u v� t v�n. Nh v*y, th� tr�ng 

cho các d�ch v� t v�n doanh nghi�p 

c�a PwC còn r�t l�n”, bà Vân nói.  

Tập thể lãnh đạo PwC Việt Nam 
tại văn phòng ở TPHCM. 
Ảnh: THANH TAO

PWC TRONG CON MẮT ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG

Ông Don Lam, CEO VinaCapital: “Tôi công tác tại PwC trong 12 năm. 
Kinh nghiệm tôi học được ở PwC có ý nghĩa quyết định khi khởi nghiệp 
cho riêng mình. Lúc đó, việc đầu tiên tôi làm là quay lại PwC và đề nghị họ 
trở thành đối tác hoặc cung cấp dịch vụ vì tính chuyên nghiệp và lòng tin 
mà họ đã xây dựng được”.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Ngoại thương Việt Nam: “Hơn 10 năm làm việc với PwC, chúng tôi đánh 
giá cao tinh thần hợp tác, tính chuyên nghiệp, năng lực chuyên môn và 
kinh nghiệm sâu rộng của đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước của 
PwC, cũng như ghi nhận giá trị đáng quý của PwC là luôn giữ đúng cam 
kết với khách hàng, tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng”.

Bà Trần Thị Minh Đức, Phó giám đốc dự án thay thế Core Banking, 

Ngân hàng Công thương Việt Nam: “Chúng tôi đánh giá cao vai trò tư 
vấn của PwC trong nhiều dự án quan trọng của VietinBank. Ngoài vai trò 
tư vấn giám sát dự án chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi, PwC đã và đang 
hợp tác chặt chẽ với VietinBank trên nhiều mặt cả về tư vấn nghiệp vụ lẫn 
công nghệ. Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác này với 
PwC trong tương lai”.

Ông Đặng Mạnh Phổ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát 

triển Việt Nam: “Những giá trị PwC mang lại không chỉ về chuyên môn, 
mà còn là tầm nhìn, sự tận tụy và niềm tin. Sự khác biệt của PwC trong vai 
trò nhà tư vấn nằm ở tính độc lập cao và khả năng tư vấn toàn diện, từ xây 
dựng đến thực thi chiến lược”.
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