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PwC Việt Nam thay đổi tên pháp nhân
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 5 năm 2017 – Chúng tôi xin trân trọng thông báo: tên pháp
nhân của Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam đã được đổi thành Công ty TNHH PwC
(Việt Nam) kể từ ngày 30/5/2017. Tên pháp nhân bằng tiếng Anh là PwC (Vietnam) Limited.
Trên thực tế, tên viết tắt “PwC” đã được hiểu và sử dụng tương đương với “PricewaterhouseCoopers”
cả trong và ngoài mạng lưới các công ty PwC trong một thời gian dài, trước khi “PwC” chính thức trở
thành tên thương hiệu vào năm 2010.
Chia sẻ về việc điều chỉnh tên pháp nhân, ông Richard Peters, Phó Tổng Giám đốc điều hành của
PwC Việt Nam cho biết:
“Việc đổi tên pháp nhân của công ty sẽ đem lại sự thuận tiện hơn trong giao dịch với các
khách hàng và đối tác. Thay đổi này giúp tạo nên sự đồng bộ giữa nhận biết của khách hàng
về tên thương hiệu và tên pháp nhân của chúng tôi trên thị trường Việt Nam. Tên pháp nhân
mới cũng góp phần củng cố thương hiệu PwC trên thị trường với tư cách là doanh nghiệp dẫn
đầu trong lĩnh vực kiểm toán và đảm bảo, tư vấn thuế, tư vấn pháp lý, tư vấn hoạt động và tư
vấn các thương vụ.”
Các thông tin khác của pháp nhân như địa chỉ trụ sở chính và mã số doanh nghiệp (cũng là mã số
thuế) vẫn giữ nguyên.
Ngoài ra, từ ngày 17/6/2017, số điện thoại cố định của PwC Việt Nam sẽ thay đổi theo quy định
chuyển đổi mã vùng viễn thông trên cả nước. Theo đó, số điện thoại cố định của hai văn phòng PwC
Việt Nam sẽ như sau:



Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh: (+84 28) 3823 0796
Văn phòng Hà Nội: (+84 24) 3946 2246

Thông tin cho tòa soạn:
Giới thiệu PwC
Tại PwC, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng niềm tin trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan
trọng. Chúng tôi là một mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 223.000 nhân viên
luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính và 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 và www.pwc.com/vn.
Giới thiệu PwC Việt Nam
PwC Việt Nam thành lập văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Đội ngũ chuyên
gia của chúng tôi gồm hơn 750 người Việt Nam và nước ngoài am hiểu sâu sắc môi trường kinh
doanh tại Việt Nam và hiểu biết sâu rộng các chính sách và thủ tục đầu tư, thuế, pháp luật, kế toán và
tư vấn trên cả nước. Chúng tôi có một công ty luật tại Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp giấy phép có
trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội.

Chúng tôi luôn hỗ trợ hết khả năng để giúp khách hàng đạt được mục tiêu của họ. Với đội ngũ chuyên
gia có năng lực và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh cần thiết cho khách
hàng tại mỗi thị trường địa phương trên khắp mạng lưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện cho
khách hàng ở bất kỳ nơi nào họ hoạt động kinh doanh, trên khắp Châu Á và các khu vực khác trên
toàn thế giới.
©2017 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền.
PwC được hiểu là mạng lưới PwC và/hoặc một trong nhiều công ty thành viên, 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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