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Mạng lưới PwC

Hãy tưởng tượng sức mạnh của gần 328,000  
người cùng có chung một mục đích: xây dựng quan hệ giúp tạo ra 
giá trị cho bạn và doanh nghiệp bạn. Đó là PwC. Hàng ngày, các 
chuyên gia của chúng tôi phối hợp với bạn để tạo ra giá trị mà bạn 
tìm kiếm.

Châu Âu, 
Trung Đông & Châu Phi

128,374 người

Châu Á
Thái Bình Dương  

119,512 người

Châu Mỹ
80,061 người

327,947
Người

Toàn cầu

152
quốc gia

PwC là một trong những nhà cung cấp lớn nhất thế giới về  
các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý, tư vấn các  
thương vụ và hoạt động. PwC đem lại thành công trong kinh  
doanh cho các công ty hàng đầu thuộc nhiều ngành nghề tại  
152 quốc gia trên thế giới.
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PwC Việt Nam giúp các tổ chức và cá nhân tạo 
dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề 
quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới 
PwC toàn cầu hoạt động tại hơn 152 quốc gia trên 
khắp thế giới với gần 328.000 nhân viên. Các 
chuyên gia trong mạng lưới của chúng tôi cam kết 
cung cấp dịch  vụ kiểm toán, thuế, pháp lý và tư 
vấn chất lượng cao.

Một số thông tin về chúng tôi:
• Các công ty PwC đã cung cấp 84% tổng dịch 

vụ cho các công ty thuộc danh sách Fortune 
500 toàn cầu và hơn 200,000 doanh nghiệp tư 
nhân

• Năm 2021, PwC cam kết đạt được mức phát  
thải khí nhà kính ròng bằng 0 vào năm 2030 
trên toàn cầu.

• 148,822 thành viên đã gia nhập mạng lưới 
PwC  trong năm 2022

• Tính đến ngày 30/6/2022, doanh thu trong 
năm tài chính của chúng tôi là US$50.3 tỷ

PwC Việt Nam
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Các lĩnh vực  
chuyênngành
Đội ngũ nhân viên của chúng  
tôi được phân chia theo từng  
lĩnh vực chuyên ngành nhằm  
hỗ trợ một cách tốt nhất cho  
các khách hàng thuộc từng  
ngành nghề kinh tế, trong đó  
có:

Giá trị cốt lõi
Tại PwC, mục đích của chúng tôi là xây dựng niềm tin trong xã hội và giải  
quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi tự hào có khả năng tạo nên những  
giá trị khác biệt qua mạng lưới các nhà cải cách công nghệ với cam kết luôn  
mang lại những trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất, từ xây dựng tới  
thực thi chiến lược, đồng thời cải thiện sự minh bạch, uy tín, và nhất quán  
trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khách hàng.

Dưới đây là năm giá trị cốt lõi giúp chúng tôi đạt được mục đích đã đề ra và  
hỗ trợ tối đa cho khách hàng của chúng tôi.

• Ngân hàng và Thị trường vốn
• Kỹ thuật và Xây dựng
• Dịch vụ Tài chính
• Sản phẩm Công nghiệp
• Dầu khí
• Dược phẩm và Y tế
• Bất động sản
• Bán lẻ và Tiêu dùng
• Công nghệ
• Viễn thông

Làm việc với đạo đức  
nghề nghiệp
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Tạo nên  
sự khác biệt

Thể hiện  
sự quan tâm

Hợp tác Không ngừng  
sáng tạo
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Tại PwC Việt Nam, điều cốt yếu của Trách  
nhiệm xã hội (Corporate Responsibility - CR)  
là tích hợp các vấn đề xã hội, môi trường
và kinh tế vào giá trị cốt lõi, văn hóa doanh  
nghiệp và tiến trình ra quyết định. Chúng tôi  
hiểu rằng tất cả chúng ta, những lãnh đạo  
doanh nghiệp, không chỉ có nghĩa vụ áp dụng 
các thông lệ tốt về xã hội, môi trường và kinh 
tế vào hoạt động kinh doanh thường ngày của 
mình, mà còn cần tác động để tạo ra sự thay 
đổi bằng việc quảng bá tới thị trường các 
thông lệ kinh doanh minh bạch và phù hợp đạo 
đức.

Chiến lược CR của chúng tôi tập trung thời  
gian, công sức và cam kết vào bốn trọng  
tâm:

Trách nhiệm  
xã hội

Đa dạng và hòa nhập
• Truyền cảm hứng về phong cách lãnh đạo có trách nhiệm bằng việc tạo cơ hội đa dạng, cả 

trong nước lẫn quốc tế, nhằm hỗ trợ nhân viên phát huy tiềm năng cá nhân và nghề nghiệp.
• Tạo ra giá trị cho nhân viên và khách hàng thông qua việc khuyến khích sự đa dạng, thúc đẩy 

nền văn hóa dung hòa, và ủng hộ sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
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Chung tay cùng  
cộng đồng
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• Tạo ra tác động tích cực và bền vững đến cộng đồng nơi  
chúng ta sống và làm việc, tận dụng các năng lực và vị thế  
của mình trong cộng đồng doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng  
và trao quyền lãnh đạo cộng đồng.

• Tạo ra giá trị bằng việc sử dụng các năng lực và kinh nghiệm  
của chúng tôi trong các hoạt động chung tay cùng cộng đồng  
địa phương, đo lường tác động và khuyến khích sự tập trung  
của toàn mạng lưới trong việc giáo dục và xây dựng năng lực.

Bảo vệ 
môi trường
• Góp phần xây dựng môi trường lành mạnh hơn bằng việc 

tìm kiếm các phương pháp cải tiến mới và nêu gương thực 
hiện giảm thiểu tác động môi trường; tạo điều kiện phát triển 
cho các thế hệ tương lai.

• Tạo ra giá trị cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cộng  
đồng bằng việc tôn trọng môi trường, hiểu rõ và giảm thiểu tác  
động đến môi trường xung quanh. Chúng tôi cũng tạo ra giá trị  
cho khách hàng thông qua các thông lệ của PwC về biến đổi  
khí hậu và phát triển bền vững.



PwC Việt Nam chuyên cung cấp các loại  
hình dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao 
gồm Kiểm toán, Tư vấn thuế, Tư vấn pháp lý, 
Tư vấn các thương vụ và hoạt động, hỗ trợ 
khách hàng giải quyết các vấn đề trong kinh 
doanh để đi tới thành công.

Với nguồn lực chuyên gia phong phú từ  mạng 
lưới khu vực và toàn cầu, kết hợp với kinh 
nghiệm sâu rộng về thị trường Việt Nam, các 
dịch vụ đa dạng PwC cung cấp đảm bảo khả 
năng phục vụ khách hàng một cách tốt nhất. 
Hãy khám phá các lợi ích mà chúng tôi có thể 
mang lại cho các doanh nghiệp ở các quy mô 
khác nhau theo các nhóm dịch vụ:

Dịch vụ của PwC
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• Kiểm toán và bảo đảm;
• Tư vấn các thương vụ và Tư vấn hoạt động;
• Tư vấn thuế;
• Tư vấn pháp lý;
• Tư vấn nguồn nhân lực

Ngoài ra, chúng tôi có các gói dịch vụ được thiết kế cho  
các nhóm khách hàng riêng như doanh nghiệp tư nhân,  
doanh nghiệp Châu Âu, doanh nghiệp Nhật Bản, doanh  
nghiệp Hàn Quốc, doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan.



Bộ phận kiểm toán của chúng tôi cung cấp các  dịch vụ 
mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài 
chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ 
doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính 
cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định 
mới bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế 
toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế 
(IFRS).

Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp 
thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện 
các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Kiểm toán và các dịch vụ đảm bảo
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Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ bảo đảm  
của chúng tôi gồm:

• Kiểm toán báo cáo tài chính
• Soát xét thông tin tài chính
• Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục 

thỏa thuận trước
• Chuyển đổi báo cáo theo IFRS và tư 

vấn  kế toán

• Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro

• Dịch vụ thị trường vốn



Kiểm toán báo cáo tài chính
Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò 
quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường 
kinh doanh hiện nay luôn có sự dò xét kỹ lưỡng 
và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh 
nghiệp. Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy 
cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn và bằng  
chứng rõ ràng hơn của hệ thống kiểm soát nội 
bộ. Việc đáp ứng những kỳ vọng  này của nhà 
đầu tư thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo 
các báo cáo tài chính chứa đựng những thông 
tin đầy đủ và chính xác. Trên cơ sở các thông lệ 
tốt  nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành 
nghề khác nhau, phương pháp kiểm toán của 
chúng tôi được thiết kế phù hợp với quy mô và 
loại hình kinh doanh của từng  doanh nghiệp.

Soát xét thông tin tài chính
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến  
soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và 
báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc soát xét 
đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm 
toán vì các thủ tục soát xét được giới hạn chủ 
yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh 
nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các 
thông tin tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử 
dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể 
đem lại lợi ích nhất định, đặc biệt là chi phí được 
sử dụng hiệu quả và cần ít thời gian hơn so với 
việc kiểm toán.

Kiểm tra trên cơ sở các thủ tục thỏa  
thuận trước
Đôi khi, doanh nghiệp cần một công ty chuyên  
nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các  nhu 
cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh  nghiệp 
trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi  sẽ trao đổi 
với doanh nghiệp để hiểu rõ những  vấn đề, nhu cầu 
đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau 
khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp 
cho doanh nghiệp một bản báo cáo kết quả kiểm tra 
trong đó nêu chi tiết các vấn đề phát hiện được.
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Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và
kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề
khác nhau, phương pháp kiểm toán
của chúng tôi được thiết kế phù hợp
với quy mô và loại hình kinh doanh của  
từng doanh nghiệp.”

“
Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro
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• Tận dụng kiến thức chuyên gia trong các  
ngành nghề để giúp Quý Công ty quản lý  
rủi ro một cách hiệu quả

• Hỗ trợ trong đánh giá rủi ro và kiểm soát  
dự án

• Nâng cao chức năng của kiểm toán nội bộ để 
phù hợp với chiến lược và rủi ro của Quý 
Công ty

• Giảm thiểu chi phí của Quý Công ty thông  
qua các giải pháp thuê ngoài chức năng  
kiểm toán nội bộ hoặc giải pháp kết hợp  
giữa thuê ngoài và nội bộ cho chức năng  
kiểm toán nội bộ

• Gia tăng giá trị và giảm thiểu chi phí hoạt  
động liên quan đến vấn đề tuân thủ

• Nhận dạng những cơ hội chưa được khai  
thác để giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả 
và cải thiện hiệu quả kinh doanh

• Áp dụng các khái niệm Quản lý Rủi ro  
Doanh nghiệp để giúp xác định, đánh giá,  
giảm thiểu, và chủ động loại trừ những rủi ro 
mới phát sinh.

Dịch vụ tư vấn kiểm toán nội bộ
Giúp khách hàng trong việc thiết kế, thực hiện,  
kiểm tra và tối ưu hóa môi trường kiểm soát  
nội bộ, bao gồm cung cấp các dịch vụ tư vấn,  
những kế hoạch cho việc phân tích và cải tiến,  
trong bối cảnh của sự thay đổi kinh doanh,  
quy định hoặc những thách thức trong việc tạo  
ra giá trị thặng dư cho nhà đầu tư.

Dịch vụ tư vấn kiểm soát hoạt động
Giúp khách hàng trong việc thiết kế, thực hiện, 
kiểm tra và tối ưu hóa môi trường kiểm soát

nội bộ, bao gồm cung cấp các dịch vụ tư vấn,  
những kế hoạch cho việc phân tích và cải tiến,  
trong bối cảnh của sự thay đổi kinh doanh, 
quy định hoặc những thách thức trong việc tạo 
ra giá trị thặng dư cho nhà đầu tư.

• Đánh giá thiết kế và hiệu quả kiểm soát
• Tư vấn về kiểm soát (chuẩn hóa, tự động  

hóa, hòa hợp và tối ưu hóa)

Quản lý rủi ro công nghệ thông tin  
(CNTT)
Giúp khách hàng thiết kế và thực hiện các giải  
pháp kiểm soát rủi ro CNTT đáp ứng được 
môi  trường công nghệ phức tạp và thay đổi 
nhanh chóng, đồng thời đầu tư CNTT nhằm 
mang lại  lợi ích kinh doanh tối đa.

• Rủi ro và quản trị CNTT
• Rủi ro và an ninh CNTT
• Kiểm toán nội bộ/gia tăng nhân sự CNTT
• Kiểm soát và quản trị ERP
• Quản lý dữ liệu và báo cáo
• Quản lý dự án

Quản trị hiệu suất
Giúp khách hàng xây dựng sự tin tưởng về 
kết  quả hoạt động kinh doanh của mình trong 
nội bộ doanh nghiệp cũng như bên ngoài, bao 
gồm các yếu tố tài chính và phi tài chính, 
thông qua  việc cung cấp các tư vấn quản trị 
một cách độc lập.

• Quản trị thương mại
• Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
• Đảm bảo của bên thứ ba thông qua sử  

dụng các chuẩn mực được công nhận, 
ví dụ: ISAE 3402.

PwC Việt Nam - Giới thiệu công ty | 
11



Kinh doanh bền vững
Giúp khách hàng xây dựng quy trình hạn chế các rủi ro  
ảnh hưởng đến hoạt động bền vững của doanh nghiệp  
thông qua nhận dạng tốt hơn, đo lường, giảm thiểu tối 
đa ảnh hưởng của các rủi ro cho lợi ích kinh doanh.
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• Hoạt động liên tục của doanh nghiệp
• Quản lý rủi ro
• Tuân thủ pháp luật
• Rủi ro gian lận và kiểm soát

Quản trị doanh nghiệp
Hỗ trợ khách hàng tập trung vào các trọng tâm nhằm  
đưa ra những góc nhìn kinh doanh mới và kết hợp 
phát triển bền vững vào ưu tiên của doanh nghiệp:

• Quản trị doanh nghiệp và dịch vụ dành cho HĐQT
• Dịch vụ phát triển bền vững

Báo cáo Môi trường, Xã hội và Quản trị  
(ESG)
Các chỉ số và báo cáo ESG nhanh chóng trở thành  
một phần tất yếu của doanh nghiệp. Sự gia tăng giám  
sát từ các nhà đầu tư, thay đổi trong kỳ vọng của người  
tiêu dùng và khách hàng cũng như những thay đổi về  
chính sách công đồng nghĩa với việc các công ty đang  
phải đối mặt với áp lực mới để đo lường, công bố và  
cải thiện các vấn đề liên quan đến ESG trên ba khía  
cạnh cụ thể như:

• Môi trường: phát thải carbon, quản lý nước và 
chất  thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ 
biến  đổi khí hậu

• Xã hội: sự đa dạng, công bằng và hòa nhập, quản  
lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ  
cộng đồng

• Quản trị: quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo  
vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tại sao hợp tác với PwC có thể giúp công ty tiến bước  
về phía trước trong hành trình ESG của mình? Bất kể  
vị trí của Quý công ty là ở đâu trong hành trình ESG,  
chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi mang đến  
mục đích, tầm nhìn và tính thực tiễn đối với các thử  
thách mà Quý công ty phải đối mặt - và chúng tôi hiểu  
Quý công ty cần phải bắt đầu hành trình ESG như thế  
nào. Chúng tôi đã đi qua hành trình ESG của riêng  
mình và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết
và thành công đã đạt được để hỗ trợ Quý công ty trên  
hành trình đó.
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Dịch vụ thị trường vốn
Nhóm dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam là một  
phần của mạng lưới các chuyên gia về thị trường vốn  
trên toàn cầu. Nhóm này bao gồm một đội ngũ các  
chuyên gia chuyên cung cấp dịch vụ cho các công
ty có liên quan tới mọi phương diện của các sở giao  
dịch chứng khoán lớn như Sở Giao dịch chứng khoán  
Singapore, Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, Sở 
giao dịch chứng khoán Luân Đôn và Sở Giao dịch  
chứng khoán New York. Với kiến thức chuyên sâu về  
các sở giao dịch lớn của cả Việt Nam và nước ngoài
cũng như sự am hiểu các quy định của pháp luật, nhóm  
dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam hỗ trợ khách  
hàng giải quyết hiệu quả các thách thức mới của môi  
trường kinh tế hiện nay.
Nhóm dịch vụ thị trường vốn của PwC Việt Nam tư vấn  
cho khách hàng về:

• Chuẩn bị niêm yết trên thị trường trong nước và  
nước ngoài;

• Chọn lựa thị trường và nhóm tư vấn phù hợp;

• Tái cấu trúc tập đoàn;

• Các vấn đề kế toán và pháp lý;

• Quy chế và thủ tục của các sở giao dịch chứng  
khoán Việt Nam và các sở giao dịch chứng khoán  
lớn khác;

• Chuyển đổi báo cáo theo IFRS;

• Tuân thủ quy định nộp hồ sơ đăng ký niêm yết ở  
nước ngoài;

• Đóng vai trò là kiểm toán viên phát hành.
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PwC luôn không ngừng nỗ lực giúp  
các khách hàng của mình đạt được  
mục tiêu họ đề ra. Chúng tôi có đội ngũ 
các chuyên gia với kinh nghiệm  
chuyên môn trong cách lĩnh vực và  
ngành nghề mà khách hàng yêu cầu  
tại từng thị trường mà chúng tôi hoạt  
động. Chúng tôi cung cấp các dịch  vụ 
toàn diện với đội ngũ các chuyên
gia có kỹ năng sâu rộng cho dù khách  
dạng hoạt động ở bất kỳ nơi nào.
Với mạng lưới quan hệ và hệ thống  
khách hàng trải rộng, chúng tôi có thể  
tạo cầu nối với các lãnh đạo doanh  
nghiệp cấp cao ở khắp Châu Á và các  
khu vực khác trên thế giới.

Dịch vụ tư vấn

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi bao gồm  
hai nhóm chính: Tư vấn các thương vụ và Tư  
vấn hoạt động:

Tư vấn các thương vụ
• Tư vấn thẩm định giao dịch
• Tư vấn tài chính doanh nghiệp
• Tư vấn định giá
• Tư vấn chiến lược
• Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng (CP&I)
• Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
• Tư vấn quản lý vốn lưu động

Tư vấn hoạt động

• Tư vấn chiến lược
• Tư vấn quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động
• Tư vấn rủi ro và quản trị doanh nghiệp
• Tư vấn điều tra gian lận
• Tư vấn quản lý nguồn nhân lực & tổ chức
• Tư vấn truyền thông và thông tin
• Tư vấn thị trường tăng trưởng
• Tư vấn tích hợp sau sáp nhập
• Tư vấn nâng cao hiệu quả bộ phận tài chính
• Tư vấn kiểm toán và giám sát liên tục
• Tư vấn công nghệ thông tin
• Tư vấn hoạt động và quản lý chuỗi cung ứng
• Tư vấn dịch vụ tài chính ngân hàng
• Tư vấn phân tích dữ liệu
• Tư vấn rủi ro và cách ứng phó
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PwC được biết tiếng trên thị trường về  khả 
năng hỗ trợ thực hiện các giao dịch Mua 
bán & Sáp nhập (M&A). Chúng tôi tư vấn 
toàn bộ các khâu của giao dịch, từ việc lên 
chiến lược thực hiện đến việc hợp nhất sau 
giao dịch. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm 
thẩm định tài chính, thuế, pháp lý, thương 
mại và hoạt động, tiếp cận thị trường vốn, 
định giá, đàm phán và cơ cấu giao dịch.

Tư vấn thẩm định giao dịch
Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư phát hiện những  
“hố đen” tiềm ẩn của giao dịch bằng cách giúp  nhà 
đầu tư đánh giá sự biến động trong hoạt động  
kinh doanh và tình hình tài chính của các doanh  
nghiệp mục tiêu. Chúng tôi cung cấp dịch vụ “trọn  
gói” và phối hợp chặt chẽ với các bộ phận khác  
của PwC bao gồm nhóm thẩm định thuế, pháp lý,  
tài chính, công nghệ thông tin, nhân sự và thương  
mại để thực hiện công việc thẩm định, cơ cấu giao  
dịch và rà soát hợp đồng mua bán. Khách hàng  
của chúng tôi bao gồm các doanh nghiệp trong  
nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước  
ngoài, các quỹ đầu tư tư nhân và các quỹ đầu tư  
của chính phủ.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ bên bán  
hoặc bên mua để thực hiện thành công giao dịch.
Các khách hàng được hỗ trợ trong việc tìm nhà đầu tư  
hoặc tìm các công ty mục tiêu, xây dựng và thực hiện  
chiến lược thoái vốn. Chúng tôi cũng tư vấn tìm kiếm  
các nguồn vốn vay và phát hành cổ phiếu, trái phiếu  
và các công cụ tài chính khác.

Tư vấn định giá
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn định giá độc lập,  
bao gồm đánh giá các tác động về mặt tài chính của
các khoản nợ, việc tái cấu trúc doanh nghiệp, các hoạt 
động đầu tư, sáp nhập và liên doanh. Chúng tôi cũng 
tư vấn phương pháp quản lý tài sản và đầu tư tài 
chính với quy mô lớn được hiệu quả hơn. Chúng tôi 
tiến hành tư vấn hoặc đưa ý kiến định giá tài sản 
và/hoặc doanh nghiệp phục vụ cho mục đích báo cáo 
tài chính theo luật định và cả những mục đích khác.

Tư vấn chiến lược
Bộ phận Tư vấn chiến lược của Công ty PwC Việt 
Nam hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và các nhà đầu 
tư xây dựng và thẩm định chiến lược trong các tình 
huống liên quan và không liên quan đến mua bán sáp 
nhập doanh nghiệp. Cơ sở của công việc chúng tôi là 
phân tích chính xác và mang tính định lượng môi 
trường kinh doanh, bối cảnh cạnh tranh và năng lực 
nội tại của doanh nghiệp.
Chúng tôi giải quyết các vấn đề cơ bản trong tâm trí  
các Giám Đốc Điều Hành và các nhà đầu tư bằng 
các giải pháp chuyên biệt theo ngành:

Dịch vụ tư vấn thương vụ
• Chiến lược doanh nghiệp
• Chiến lược đơn vị kinh doanh
• Chiến lược gia nhập thị trường
• Chiến lược sáp nhập & mua bán doanh nghiệp
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Tư vấn Dự án Đầu tư và Cơ sở hạ tầng  
(CP&I)
Chúng tôi tư vấn cho khách hàng thuộc khu vực  
nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực có nhu cầu  
vốn đầu tư cao và chịu sự chi phối của nhiều quy  
định pháp lý trong suốt quá trình tìm kiếm nguồn  
vốn đầu tư, bao gồm các dự án hợp tác đầu tư  
giữa nhà nước và tư nhân, các dự án cơ sở hạ  
tầng trọng yếu và các dự án bất động sản. Chúng  
tôi hỗ trợ khách hàng lập các báo cáo khả thi, các  
mô hình tài chính và tư vấn về tài chính dự án và  
huy động vốn.

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Chúng tôi đưa ra các giải pháp tái cấu trúc và giúp  
xây dựng nền tảng khôi phục kinh doanh cho các  
công ty đang gặp phải tình trạng hoạt động thiếu  
hiệu quả hoặc gặp khủng hoảng tài chính, cũng  
như cho các chủ nợ, cổ đông hoặc các bên liên  
quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty  
này.

Khi doanh nghiệp gặp phải tình trạng tài chính yếu  
kém một cách nghiêm trọng thì bất kỳ giải pháp  
nào đưa ra cũng đều có khả năng liên quan đến  
việc tái cấu trúc hoạt động. Chúng tôi có kinh  
nghiệm sâu rộng trong việc xử lý các tình huống  
cần phải nhanh chóng lập kế hoạch tái cấu trúc  
khả thi. Chúng tôi sẽ phối hợp với ban lãnh đạo  
doanh nghiệp để lập kế hoạch tái cấu trúc khả thi  
và thiết thực, đồng thời hỗ trợ triển khai kế hoạch  
thực hiện thông qua việc thiết lập văn phòng  
QLDA để tập trung nguồn lực của doanh nghiệp  
cho việc triển khai dự án thành công
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Quản lý vốn lưu động
Từ kinh nghiệm hỗ trợ khách hàng trong việc cải  
thiện nguồn vốn lưu động, các CEO, CFO, hoặc  
Cổ đông của công ty, đang phải đối mặt với một  
trong những vấn đề sau: nhu cầu vốn lưu động  
tăng cao từ việc mở rộng, phát triển hoạt động  
kinh doanh, thiếu khả năng kiểm soát tiền mặt và 
hiệu quả sử dụng vốn lưu động xuyên suốt tổ
chức, thiếu nhận thức về tiền mặt qua các phòng  
ban và vị trí địa lý, vv... Chương trình quản lý vốn  
lưu động không chỉ đem lại lợi ích trong thời gian  
ngắn, với những giá trị ban đầu trong vòng 3 tháng  
từ khi thực hiện, mà còn có ảnh hưởng lâu dài tới  
sự phát triển của công ty. Ngoài ra, chương trình  
còn giúp công ty cải thiện chất lượng dịch vụ, đồng 
thời giảm thiểu lãng phí và chi phí làm lại, nâng cao 
hiệu quả kiểm soát hoạt động.



Dịch vụ tư vấn hoạt động

Bộ phận Tư vấn của chúng tôi giúp khách  
hàng nâng cao hiệu quả hoạt động thông  
qua việc nâng cao hiệu quả của các quy  
trình kinh doanh chính yếu.

Tư vấn chiến lược
Bộ phận Tư vấn Chiến lược của PwC hỗ trợ các  
doanh nghiệp trong nước và các công ty đa quốc  
gia về các vấn đề chiến lược liên quan đến tăng  
trưởng, trong cả các giao dịch và các dự án phi  
giao dịch. Chúng tôi tư vấn định hướng chiến 
lược và đảm bảo việc triển khai chiến lược trên 
toàn doanh nghiệp cũng như tại các đơn vị kinh 
doanh. Chúng tôi có kinh nghiệm dày dạn trong 
việc hợp tác cùng theo đuổi các chiến lược tăng 
trưởng với khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau. Chúng tôi tin tưởng vào chiến lược thông 
qua việc thực hiện và hợp tác chặt chẽ với khách 
hàng để cùng chọn lựa, triển khai và tích hợp các 
loại hình tăng trưởng phù hợp nhằm hỗ trợ các 
mục tiêu kinh doanh của khách hàng.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ Tư vấn Chiến lược 
trên hầu hết các lĩnh vực và đặc biệt giàu kinh 
nghiệm về tư vấn chiến lược gia nhập thị trường, 
nghiên cứu khả thi dự án và lập kế hoạch kinh 
doanh.

Tư vấn quản lý chi phí và hiệu quả  
hoạt động
Việc quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động có thể  
là vấn đề then chốt trong việc thực thi chiến lược  
của doanh nghiệp. Chúng tôi phối hợp với khách  
hàng để biến chiến lược của họ thành một khung  
các thước đo có ý nghĩa (các chỉ số hiệu quả 
hoạt động chính - KPI) để quản lý và đo lường 
một cách hiệu quả việc đạt mục tiêu chiến lược. 
Việc này giúp khách hàng có thông tin phù hợp 
tại thời điểm phù hợp để họ có thể đo lường và 
theo dõi tiến độ.

Họ sẽ có khả năng phân tích hiệu quả hoạt động  
trong quá khứ, xác định các mô thức, xu hướng  
và các vấn đề phụ thuộc, để báo cáo về hiệu quả  
hoạt động và thực hiện việc xây dựng mô hình 
dự đoán được.

Do hiệu quả kinh doanh đang ngày càng trở nên  
quan trọng đối với các doanh nghiệp tại Việt  
Nam, việc doanh nghiệp tập trung kiểm soát chi  
phí hiệu quả và có được khả năng kiểm soát chi  
phí hiệu quả đang ngày càng trở nên quan 
trọng.

Chúng tôi giúp doanh nghiệp tập trung và chú
ý nhiều hơn vào việc quản lý chi phí và lợi 
nhuận, giúp cải thiện các yếu kém nhưng vẫn 
đảm bảo quản lý tốt chi phí và cung cấp cho ban 
lãnh đạo doanh nghiệp các công cụ giúp gia tăng 
khả năng sinh lợi. Việc này giúp làm rõ hơn các 
yếu tố làm phát sinh chi phí, giúp tiết kiệm chi phí 
hoạt động và các chi phí có thể quản lý được, 
nâng cao kỷ luật tài chính, kiểm soát chi phí và 
giảm lãng phí.

Tư vấn rủi ro và quản trị doanh 
nghiệp
Bộ phận Tư vấn rủi ro và quản trị doanh nghiệp 
và tuân thủ của PwC giúp các công ty nâng cao 
hệ thống kiểm soát nội bộ và các cơ chế đảm 
bảo của doanh nghiệp, xử lý các nguy cơ cũng 
như các cơ hội phát sinh từ rủi ro. Chúng tôi hỗ 
trợ doanh nghiệp thiết kế và triển khai các 
chương trình quản trị và tuân thủ để đảm bảo 
doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ 
của pháp luật và quy định hiện hành. Việc này 
còn bao gồm xây dựng một nền văn hóa “làm 
việc đúng đắn”.
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Tư vấn điều tra gian lận
PwC có một mạng lưới dịch vụ điều tra gian lận để  
hỗ trợ khách hàng, bảo vệ giá trị thương hiệu và uy  
tín chuyên gia cũng như bảo toàn doanh thu và tài  
sản. Các chuyên viên của chúng tôi chuyên ngăn  
ngừa, phát hiện, điều tra và khắc phục hậu quả của 
gian lận.

Tư vấn Công nghệ thông tin
Trên thế giới ngày nay, CNTT là công cụ thiết yếu  
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Khai thác giá trị  cao 
nhất từ các khoản đầu tư vào công nghệ nhằm duy 
trì vị thế cạnh tranh là một trong những ưu tiên cao 
nhất của các lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay. Đội 
ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của chúng tôi có 
thể hỗ trợ quý khách hàng với nhiều  dịch vụ tư vấn 
CNTT đa dạng, chẳng hạn như Chuyển đổi CNTT, 
Kiến trúc CNTT doanh nghiệp, Ứng dụng CNTT, 
Quản lý dữ liệu và Hỗ trợ thực  hiện sáp nhập mua 
bán doanh nghiệp.

Tư vấn nguồn nhân lực và tổ chức  Các 
dịch vụ Quản lý nguồn nhân lực & quản lý sự  thay 
đổi của chúng tôi giúp doanh nghiệp thành
công bền vững thông qua tài sản quý giá nhất của  
họ: con người. Cho dù doanh nghiệp đang trong  
quá trình phát triển và gia nhập các thị trường mới,  
giảm chi phí, triển khai một hệ thống công nghệ  mới 
hoặc hoàn toàn chuyển biến văn hóa doanh  nghiệp 
và phương thức kinh doanh thì doanh  nghiệp luôn 
cần các nhân viên chấp nhận, thực hiện và duy trì 
sự thay đổi đó nhằm đem lại lợi ích lâu dài. Đội ngũ 
chuyên gia Việt Nam và nước ngoài của chúng tôi sẽ 
phối hợp với doanh nghiệp để chẩn đoán và giải 
quyết mọi vấn đề về quản lý nguồn nhân lực & quản 
lý sự thay đổi mà doanh nghiệp đang gặp phải. Ví 
dụ, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp thu hút, phát 
triển và giữ chân nhân tài, hay lập kế hoạch và hỗ 
trợ sự thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc nâng cao 
hiệu quả hoạt động và các quy trình làm việc của bộ 
phận Quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

PwC Việt Nam - Giới thiệu công ty | 18

Tư vấn dịch vụ tài chính ngân hàng
PwC cung cấp dịch vụ cho các ngân hàng trong  
nước và nước ngoài, cũng như các doanh nghiệp  
khác thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính như các công  
ty bảo hiểm, tài chính tiêu dùng và chứng khoán  
hoạt động tại Việt Nam. Khách hàng của chúng
tôi gồm hơn 30 ngân hàng, trong đó có các ngân  
hàng quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần  
và ngân hàng nước ngoài hàng đầu. Chúng tôi
hỗ trợ cho các ngân hàng này với nhiều dịch vụ  
tư vấn đa dạng. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với  
từng khách hàng nhằm hiểu rõ các nhu cầu, các  
mối quan ngại, cấp độ phát triển hiện nay của họ  
nhằm điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi cho phù  
hợp với các yêu cầu và tình huống riêng của từng  
doanh nghiệp.

Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, đặc  
biệt tập trung vào việc nâng cao hiệu quả hoạt  
động và quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính.  
Chúng tôi giúp xây dựng các chức năng hỗ trợ  
việc ra quyết định một cách hiệu quả liên quan  
đến Quản lý tài sản có - tài sản nợ (ALM), các cơ  
chế và mô hình báo cáo Định giá điều chuyển vốn  
nội bộ (FTP), lập kế hoạch và triển khai Basel II,  
khung quản lý rủi ro thị trường, khung phân bổ chi  
phí và tính toán khả năng sinh lợi, Báo cáo quản  
trị và các quy trình giao dịch nguồn vốn, và Quản  
lý rủi ro hoạt động. Chúng tôi cũng cung cấp dịch  
vụ tư vấn trong các lĩnh vực xây dựng chiến lược  
doanh nghiệp/ kinh doanh, xác định mô hình hoạt  
động mục tiêu, quản lý quan hệ khách hàng, tối  
ưu hóa hoạt động và chuyển đổi tín dụng (tức  
xuyên suốt chuỗi giá trị tín dụng, từ phát triển sản  
phẩm đến thu tiền).

Tư vấn hoạt động và quản lý  
chuỗi cung ứng

Nhu cầu về các nghiệp vụ tích hợp trong đó khách hàng  
là trọng tâm, và quản lý chi phí càng ngày càng tăng cao.  
Chúng tôi tư vấn xây dựng năng lực quản lý và nâng cấp  
các quy trình kinh doanh giúp doanh nghiệp tối ưu hóa  
các quy trình hoạt động và chuỗi cung ứng của họ. Chúng  
tôi giúp khách hàng nâng cao các chức năng chuỗi giá trị  
nòng cốt của họ, từ quản lý khách hàng đến tìm nguồn  
cung ứng hàng hóa, dịch vụ. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng  
nâng cao giá trị, giảm lãng phí và giảm chi phí nhằm mang  
lại lợi ích bền vững lâu dài.

Tư vấn nâng cao hiệu quả bộ phận tài chính
Vai trò của Bộ phận Tài chính đã chuyển biến từ đơn  
thuần ghi nhận các giao dịch vào sổ sách kế toán sang vai  
trò có tính chất phân tích và chiến lược nhiều hơn, từ đó  
tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp và hỗ trợ tốt hơn  
cho Hội đồng quản trị. Việc nâng cao hiệu quả của Bộ  
phận Tài chính trở thành mục tiêu chung của toàn doanh  
nghiệp, cho phép tất cả nhân viên ở mọi cấp bậc tích lũy  
kiến thức và xây dựng các công cụ để đạt được mục tiêu  
về tốc độ, độ tin cậy và tính minh bạch cần thiết để doanh  
nghiệp đáp ứng tốt các nhu cầu báo cáo tài chính nội bộ  
và ra bên ngoài.
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Phân tích dữ liệu
Dịch vụ phân tích dữ liệu của chúng tôi sẽ hỗ 
trợ việc đưa ra quyết định trở nên nhanh chóng 
và cụ thể hơn. Doanh nghiệp có thể tạo ra lợi 
thế cạnh tranh bằng cách sử dụng sức mạnh 
của dữ liệu và việc phân tích chúng. Chúng tôi 
đồng hành cùng quý khách để đạt được điểm 
cân bằng giữa trí óc con người và bộ máy nhân 
tạo để tận dụng tối ưu tác dụng của dữ liệu.
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Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi  
rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế  
và hỗ trợ tuân thủ các quy định liên  
quan đến các loại thuế ở Việt Nam.

Chúng tôi thường xuyên cập nhật  
tới khách hàng những thay đổi mới  
nhất của các quy định về thuế ở  
Việt Nam và tư vấn cho khách hàng  
các phương thức hiệu quả nhất  
trong việc tổ chức hoạt động kinh  
doanh ở Việt Nam, cũng như cung  
cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ  
trong việc đối phó với rủi ro.

Dịch vụ tư vấn Thuế

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định 

về thuế

• Rà soát việc tuân thủ các quy định về thuế
• Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, Quản 

trị rủi ro thuế và Giải quyết tranh chấp

• Chuyển giá
• Thẩm định thuế
• Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân/ 

thuyên chuyển nhân sự quốc tế

• Dịch vụ tính lương
• Dịch vụ xuất nhập cảnh
• Dịch vụ hải quan
• Thanh tra, kiểm tra thuế.
• Ứng dụng công nghệ trong kê khai thuế 

và hải quan
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Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, Quản 
trị rủi ro thuế và Giải quyết tranh chấp
Thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan có thẩm quyền  
là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới việc  
kinh doanh thành công ở Việt Nam, đặc biệt đối với  
lĩnh vực thuế. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền là  
một trong những dịch vụ PwC Việt Nam cung cấp  
cho khách hàng, được thực hiện thông qua một đội  
ngũ chuyên gia ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí  
Minh. Thông qua việc liên lạc thường xuyên với cơ  
quan có thẩm quyền, chúng tôi có thể tư vấn cho  
khách hàng về những thay đổi thường xuyên trong  
luật định và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh  
tra/ kiểm tra thuế.
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Thuế thu nhập cá nhân & Dịch vụ tính  
lương
Nếu khách hàng thiếu chuyên môn hoặc nguồn nhân  
lực thực hiện chức năng tính lương và đang gặp trở  
ngại về quy trình rườm rà, dễ gặp sai số lặp lại; nếu  
khách hàng nhận thấy mình có nguy cơ bị phạt vì  
thiếu kiến thức cập nhật về những thay đổi trong luật  
định hoặc quan ngại về tính bảo mật hay bảo vệ dữ  
liệu, hãy liên lạc với chúng tôi ngay hôm nay.

Tái tổ chức, tái cơ cấu và chuỗi cung ứng
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi giàu kinh nghiệm  
về hoạt động tái cơ cấu hay chuyển đổi mô hình kinh  
doanh phù hợp với mục tiêu kinh doanh cốt lõi của  
doanh nghiệp, hỗ trợ xuyên suốt quá trình phát triển  
kinh doanh, hợp nhất các chiến lược ở cấp độ trong  
nước và quốc tế và đủ linh hoạt trong việc hỗ trợ đầu  
tư mở rộng trong tương lai.

Sáp nhập, giải thể và tái tổ chức  
doanh nghiệp

Đội ngũ Chuyên gia về hoạt động Mua bán & Sáp  
nhập và Thuế Quốc tế của PwC có thể giúp khách  
hàng trong việc xác định và phân tích các tác  
động có thể xảy ra liên quan đến thuế, pháp lý và  
thương mại đối với các giao dịch này, qua đó giúp  
quý vị tập trung vào các cơ hội kinh doanh, rào  
cản và rủi ro liên quan đến hoạt động chuyển tiếp  
này.

Kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam –  
Dịch vụ thị trường trong nước
Dịch vụ thị trường trong nước của PwC được thiết  
kế nhằm hỗ trợ các công ty nước ngoài về một số  
loại thuế cơ bản, các yêu cầu theo quy định pháp  
luật và những yêu cầu khác trong việc thành lập  
hoặc mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Phương  
pháp tiếp cận độc đáo, kinh nghiệm dày dặn và  
khả năng phối hợp chặt chẽ với Công ty Luật PwC  
giúp chúng tôi từng bước hỗ trợ khách thành lập  
hiện diện đúng thời điểm, thuận lợi, theo quy định  
pháp luật và không gặp phát sinh ngoài ý muốn  
trong suốt quá trình này.

Tuân thủ quy định pháp luật và báo  
cáo thuế thu nhập doanh nghiệp
Dù bản chất hay quy mô tổ chức như thế nào thì  
đội ngũ chuyên gia đa ngành của chúng tôi với  
sự am hiểu thị trường trong nước, luôn cập nhật
những kiến thức mới nhất về quy định pháp luật và  
công nghệ đều có thể giúp biến đổi bộ phận thuế  
và quá trình tuân thủ của khách hàng thành tài sản 
kinh doanh chiến lược. Phương pháp tiếp

cận hợp lý đã qua kiểm chứng của chúng tôi sẽ  
giúp các công ty đạt nhiều chi ít, giúp nhân sự  
thuế - tài chính dành nhiều thời gian cho các ưu  
tiên và chiến lược kinh doanh của công ty.

Chuyển giá
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hoặc rà 
soát tờ khai thông tin về giao dịch liên kết hàng 
năm nhằm đảm bảo thông tin được kê khai đầy đủ 
và nhất quán và hỗ trợ chuẩn bị báo cáo về chính 
sách giá. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá toàn bộ 
thực trạng chuyển giá của khách hàng và đưa ra 
các khuyến nghị mang tính chất thực tiễn để giảm 
thiểu rủi ro về chuyển giá và xây dựng chiến lược 
định giá để hỗ trợ cho việc thay đổi hoặc chuyển 
đổi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
Trong trường hợp có tranh chấp với cơ quan thuế 
hoặc thanh tra, kiểm tra thuế, chúng tôi có thể hỗ 
trợ đàm phán
với cơ quan có thẩm quyền, hỗ trợ giải quyết 
tranh  chấp và tư vấn các giải pháp hữu hiệu 
nhằm rút  ngắn thời gian thanh tra, kiểm tra thuế.



Dịch vụ hải quan và thương mại quốc tế
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc đánh giá  
mức độ tuân thủ pháp luật về hải quan của Việt  
Nam và trong việc lập kế hoạch hiệu quả đối với  
các vấn đề về hải quan. Chúng tôi cũng cung cấp  
các khóa đào tạo về hải quan và thương mại để  
giúp khách hàng nâng cao hiểu biết về các vấn đề  
thường gặp và rủi ro trong hải quan và tuân thủ 
quy định về thương mại, cũng như các giải pháp 
quản lý chi phí thuế xuất nhập khẩu.

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về việc tối ưu hóa 
ưu đãi từ Hiệp định thương mại tự do khi mua bán 
với đối tác nước ngoài. Chúng tôi cũng hỗ trợ 
khách hàng trong việc xác định các phương cách 
áp dụng các chính sách miễn thuế/giảm thuế/ân 
hạn thuế. Thêm vào  đó, chúng tôi cũng hỗ trợ 
trong kiểm tra sau thông  quan.
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Thuế nhà thầu nước ngoài
Quản lý hiệu quả thuế nhà thầu không chỉ bao gồm  
việc đáp ứng các yêu cầu về kê khai thuế mà còn  
cần kiểm soát đúng loại thuế suất áp dụng, có quy  
trình lưu trữ hồ sơ, chứng từ toàn diện nhằm đảm  
bảo thực hiện đầy đủ các khiếu nại và khấu trừ 
thuế theo hiệp định thuế. Việc kiểm soát thiếu hiệu 
quả thuế nhà thầu đối với các giao dịch với và vào 
Việt Nam thường làm tăng đáng kể chi phí thuế 
không cần thiết.

Ứng dụng công nghệ trong kê 
khai Thuế và Hải quan
Ứng dụng hiệu quả công nghệ trong bộ  
phận thuế và hải quan là một hành trình.  
Chúng tôi giúp khách hàng đạt được kết 
quả nhanh chóng thông qua những dự án 
nhỏ, có tính khả thi cao. Có rất nhiều công 
cụ mà bạn có thể ứng dụng trong bộ phận 
thuế và hải quan. Các công cụ này dễ sử 
dụng, không cần cài đặt nhiều và có khả 
năng xử  lý dữ liệu lớn.

Những công cụ này thường được ứng 
dụng trong việc: xử lý dữ liệu có khối lượng 
lớn; ghép nối, chia nhỏ nhiều tệp tin với 
dung lượng lớn; tìm kiếm dữ liệu dựa trên 
nhiều tiêu chí; đối chiếu các loại dữ liệu; 
trực quan hóa dữ liệu.



Công ty Luật PwC Việt Nam là một công ty luật 
nước ngoài do Bộ Tư pháp cấp giấy phép thành 
lập năm 2000, có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh và 
chi nhánh tại Hà Nội. Là thành viên của mạng 
lưới PwC toàn cầu, chúng tôi là công ty duy nhất 
tại thị trường Việt Nam có thể cung cấp các dịch 
vụ tư vấn pháp lý toàn diện song song với các 
dịch vụ tư vấn thuế, tư vấn tài chính cho doanh 
nghiệp do các công ty PwC thành viên thực hiện.

Dịch vụ tư vấn luật

Các dịch vụ của PwC Legal Việt Nam bao gồm:
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• Gia nhập thị trường
• Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại
• Mua bán và sáp nhập
• Bất động sản
• Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ
• Lao động và nhân sự
• Dịch vụ tài chính ngân hàng
• Rà soát tuân thủ
• Tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp
• Giải quyết tranh chấp
• Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu
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Gia nhập thị trường
Hỗ trợ quý khách thành lập doanh  
nghiệp mới tại Việt Nam.

Tư vấn pháp luật doanh  
nghiệp và thương mại
Chúng tôi tư vấn mọi vấn đề chung  
liên quan đến luật doanh nghiệp
và luật thương mại, bao gồm cả  
việc soạn thảo các hợp đồng, thỏa  
thuận thương mại.

Tư vấn sáp nhập và mua  
bán doanh nghiệp
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư  
vấn pháp lý toàn diện liên quan đến  
các giao dịch sáp nhập và mua bán  
doanh nghiệp, bao gồm tư vấn cơ  
cấu giao dịch, thực hiện thẩm định  
tình hình tuân thủ pháp luật của  
doanh nghiệp, soạn thảo các tài  liệu 
giao dịch và các dịch vụ hỗ trợ pháp 
lý liên quan khác.

Tư vấn pháp luật về bất  
động sản
Chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp  lý 
và các quy định liên quan đến hoạt 
động kinh doanh bất động sản, bao 
gồm tư vấn về mua bán bất động sản 
của các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài và các vấn đề

về giấy phép xây dựng. Chúng  tôi 
cũng giúp khách hàng soát xét và  
soạn thảo các hồ sơ tài liệu liên quan  
đến đất đai, ví dụ như các hợp đồng  
chuyển nhượng và cho thuê đất.

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao  
công nghệ
Hỗ trợ khách hàng định vị những vấn  
đề pháp lý hoặc yêu cầu liên quan  
đến sở hữu trí tuệ và chuyển giao  
công nghệ.

Lao động và nhân sự
Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật  
lao động đa quốc gia từ khi Quý  
khách hàng mới thành lập doanh  
nghiệp, trong quá trình vận hành  
doanh nghiệp hay xuyên suốt quá  
trình tái cấu trúc và chấm dứt hoạt  
động.

Tư vấn pháp luật về tài chính  
ngân hàng
Chúng tôi tư vấn các vấn đề pháp lý  
và các quy định trong hoạt động tài  
chính và ngân hàng cũng như các  
vấn đề về ngoại hối, bao gồm cả việc  
vay và trả nợ vay nước ngoài. Chúng  
tôi cũng trợ giúp khách hàng soạn  
thảo các hợp đồng vay và chứng từ  
bảo đảm khoản vay, và đăng ký các  
khoản vay nước ngoài với Ngân hàng  
Nhà nước.
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Bộ phận Dịch vụ Doanh nghiệp Tư nhân  
của PwC Việt Nam gồm các chuyên gia tư 
vấn kinh doanh đáng tin cậy chuyên cung 
cấp các giải pháp kinh doanh tích hợp cho 
các doanh nhân, doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp gia đình. Chúng tôi hiểu rằng 
kinh doanh là vấn đề mang tính cá nhân và 
chúng tôi sẽ đóng vai trò là người liên lạc 
duy nhất trong việc đưa ra các ý kiến tư vấn 
kinh doanh thiết thực giúp cho hoạt động 
kinh doanh của quý khách thành công và 
phát triển như ý muốn của quý khách.

Dịch vụ doanhnghiệp tư nhân

Các dịch vụ cốt lõi của chúng tôi được thiết kế để đáp 
ứng các nhu cầu đặc biệt của các công ty tư nhân và 
chủ sở hữu của các công ty này – quản lý rủi ro, bảo 
vệ tài sản và gia tăng giá trị.

Để cung cấp các dịch vụ đặc biệt này, chúng tôi có 
một bộ phận chuyên trách gồm các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm chuyên biệt và nhận được sự hỗ trợ đắc 
lực của mạng lưới các chuyên gia tư vấn kinh doanh 
và tư vấn thuế trên toàn cầu chuyên phục vụ các 
doanh nghiệp tư nhân và chủ sở hữu của các doanh 
nghiệp này. Chúng tôi hiểu rõ rằng các công ty tư nhân 
có những vấn đề rất khác với các công ty đại chúng và 
chúng tôi mang đến một phương pháp mới hỗ trợ cho 
hoạt động kinh doanh của quý khách hàng.
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Chúng tôi hiểu rõ rằng các công  
ty tư nhân có những vấn đề rất  
khác với các công ty đại chúng  
và chúng tôi mang đến một  
phương pháp mới hỗ trợ cho  
hoạt động kinh doanh của quý  
khách hàng.
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Chúng tôi là chuyên gia tư vấn kinh doanh đáng tin cậy với  
cam kết:
• Xây dựng quan hệ cá nhân mật thiết với quý khách 

hàng
• Tạo ra giá trị gia tăng cho quý khách hàng và quý  

doanh nghiệp bằng sự nhạy bén trong kinh doanh của  
chúng tôi

• Nhiệt tình đóng góp vào thành công của quý khách  
hàng.

Chúng tôi:
• Có một nhóm chuyên gia hoàn toàn đặc trách phục  

vụ các khách hàng là doanh nghiệp tư nhân và chủ 
sở hữu của các doanh nghiệp này.

• Đem lại sự đảm bảo về các báo cáo tài chính của  
doanh nghiệp, phục vụ mục đích thu hút các nhà đầu  
tư và xây dựng lòng tin với các bên liên quan.

• Gia tăng giá trị cho doanh nghiệp thông qua việc cải  
thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ, hoạt động quản trị  
doanh nghiệp, quản lý nhân sự và quản lý sự thay 
đổi.

• Đưa ra các ý tưởng hoạch định thuế giúp cải 
thiện dòng tiền và quản lý rủi ro cho doanh 
nghiệp.

• Giới thiệu, giao lưu và tạo quan hệ với các ngân 
hàng, luật sư và tổ chức kinh doanh để hỗ trợ và đại 
diện cho khách hàng của chúng tôi.

• Giúp doanh nghiệp tiếp cận với các thông lệ tốt nhất  
trong ngành và mạng lưới các chuyên gia PwC trên  
toàn cầu.



Tại PwC Việt Nam, đội ngũ các chuyên gia 
tư vấn Quản lý Nguồn nhân lực, Luật và 
Thuế của chúng tôi cùng phối hợp làm việc 
nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải 
pháp về Quản lý Nguồn nhân lực giúp gia 
tăng giá trị cho quý Công ty. Để cung cấp các 
dịch vụ này, chúng tôi có một đội ngũ chuyên 
gia Việt Nam và nước ngoài của chúng tôi 
với năng lực và kinh nghiệm chuyên sâu. Ðó 
là các chuyên gia tư vấn về quản lý nguồn 
nhân lực và chuyển đổi cơ cấu, các luật sư 
am hiểu các quy định pháp luật về lao động, 
việc làm và các chuyên gia tư vấn thuế. Nếu 
quý Công ty từng có bất cứ câu hỏi nào dưới 
đây thì Dịch vụ Tư vấn Quản lý Nguồn nhân 
lực tích hợp của chúng tôi có thể hỗ trợ cho 
quý Công ty. Vui lòng  liên hệ với các chuyên 
gia của chúng tôi để thảo luận thêm.

Dịch vụ tư vấn nguồn nhân lực

Kiểm tra tình hình quản lý nhân sự
Cung cấp đánh giá khách quan về việc tuân thủ với Luật  
Lao động tại Việt Nam

Quản trị doanh nghiệp
Tư vấn cách tiếp cận bền vững để quản lý doanh nghiệp của  
quý khách giữa nhiều khu vực: trong nước, trong khu vực và  
toàn cầu.

Giải quyết tranh chấp
Hỗ trợ quý khách giải quyết xung đột hoặc các kiến nghị  
có ảnh hưởng đến rủi ro và quan ngại về hình ảnh 
doanh nghiệp.

Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu
Trợ giúp quý khách với bất kỳ hình thức tái cơ cấu doanh  
nghiệp. Tư vấn cụ thể về việc tái cơ cấu và tái tổ chức 
doanh nghiệp và nguồn vốn xuyên quốc gia.
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Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Châu Âu
Nếu quý khách hàng là một doanh nghiệp châu  
Âu hoạt động tại Việt Nam với mong muốn đạt  
được thành công lâu dài, Dịch vụ hỗ trợ doanh  
nghiệp châu Âu của chúng tôi đã được phát triển  
dựa trên mong muốn của quý khách!
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Đội ngũ hỗ trợ doanh nghiệp châu Âu của PwC  
Việt Nam bao gồm các chuyên gia nói ngôn ngữ  
bản xứ của quý khách hàng. Đội ngũ chuyên gia  
này không chỉ cung cấp các giải pháp phù hợp  
với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Họ còn là  
đầu mối liên lạc cho mạng lưới chuyên gia trên

toàn cầu của PwC, giúp khách hàng đơn giản hóa  
quá trình kết nối với nguồn tài nguyên phong phú về  
nhân lực cũng như kiến thức.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản
PwCベトナムは強固な対人関係を構築することによ 

って、クライアントのビジネスとニーズを深く理 

解し高品質で実務的なサービスを提供します。 様 

々な規模のクライアントに対して我々が提供可能 

な付加価値を、以下の分野毎にご確認下さい。 



Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc
급격하게 증가 하고 있는 한국 Client의 수요에  

맞추어서 삼일회계법인에서 현지 베트남 PwC 로  

파견된 2명의 한국회계사가 Korean Service Desk로  

하노이 및 호치민 오피스에 상주하고 있습니다.

PwC Vietnam에서도 회계감사, 세무 자문,  

경영컨설팅, 법무 자문 등 다양한 서비스를 제공하고  

있습니다. 특히, 전문성 유지를 위하여 각국의  

전문가와 현지 베트남 회계사 및 변호사가 한팀이  

되어서, 현지의 Practice를 유지하면서도 선진사례를  

점목시킨 차별화된 서비스를 제공하고 있습니다.

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp Trung 
Quốc  và Đài Loan
我們在越南PwC 的大中華區及台灣業務服務團隊，  係
由中文流利的專業人士組成，在各個專業服務領域 皆
可在您的國家當地或是提供跨國境的服務。我們能 夠
協助以華語溝通的客戶與越南人士以及外國人士溝 通
，並且進一步協助與政府溝通。此外，我們也能夠 以單

一窗口的方式提供客戶審計、稅務、法律以及企 管顧問

諮詢的整體解決方案服務。
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 152 quốc gia với gần 328.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các 
dịch vụ  kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
“PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.
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