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Doanh nghiệp là trung tâm
Doanh nghiệp của bạn,
góc nhìn của chúng tôi
Thấu hiểu những trăn trở và khó khăn
trong việc xây dựng nền tảng doanh
nghiệp, PwC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn
trong việc quản lý quyền sở hữu và
tăng trưởng ở mọi giai đoạn, theo
phương pháp phù hợp với nhu cầu và
mong muốn của doanh nghiệp. Chúng
tôi sẽ hỗ trợ giải quyết mọi vấn đề của
doanh nghiệp, từ lập kế hoạch hoạt
động, tài chính, chiến lược hay
vấn đề kế nghiệp.

Chúng tôi thấu hiểu
những thách thức và
các vấn đề lớn
mà các doanh nghiệp tư nhân
và gia đình đang đối mặt.
Đâu là yếu tố then chốt quyết định
sự thành công trong chuyển đổi
doanh nghiệp của chúng tôi?

Làm thế nào để bảo vệ và chuyển
giao tài sản trong dài hạn?

Doanh nghiệp chúng tôi đã có
cấu trúc vốn tối ưu chưa?

Liệu văn hóa tổ chức của chúng
tôi đã sẵn sàng trước thay đổi?

Chiến lược của chúng tôi có thể
tiềm ẩn những rủi ro kinh doanh
nào?

Làm sao để đẩy nhanh chuyển đổi
số trong doanh nghiệp?

Lên kế hoạch cho chuyển giao thế
hệ và chuẩn bị cho lớp kế thừa
như thế nào?

Mô hình hoạt động của chúng tôi
liệu có phù hợp với mục tiêu?

Làm thế nào để nhận diện, thu
hút, giữ chân và phát triển những
nhân tài trọng yếu?

Làm thế nào để khởi động chương
trình phát triển bền vững?

Cách tiếp cận toàn diện và cá
nhân hóa, dành cho từng
doanh nghiệp
Khung hoạt động “Chương trình Chủ sở hữu” được chúng tôi xây dựng để giúp Quý vị
dung hòa trong quản lý quyền sở hữu và chiến lược kinh doanh của mình, theo cách nhất
quán, tích hợp và liên kết.
Chương trình Chủ sở hữu đặt bạn vào trọng tâm của cả hai chiến lược cốt yếu: Quản lý
quyền sở hữu và Quản trị kinh doanh.
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Chiến lược quản lý quyền sở hữu là

Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp tư

thách thức phức tạp khiến các

nhân, việc xây dựng chiến lược lâu

doanh nghiệp gia đình khác biệt so

dài để thúc đẩy và quản lý tăng

với các hình thức kinh doanh còn

trưởng liên quan đến nhiều khía

lại. Bánh xe “Quản lý quyền sở hữu”

cạnh, bao gồm từ Chiến lược và

chỉ ra 4 trọng tâm cần lưu ý liên

Chuyển đổi cho đến vấn đề Rủi ro và

quan đến vấn đề này.

Quy định.

Chúng tôi hỗ trợ Quý doanh
nghiệp dù bạn đang ở đâu trong
hành trình kinh doanh

Kiểm tra, chẩn đoán
sức khỏe doanh nghiệp
và bộ phận chức năng

Tuân thủ và
Quản trị
• Xây dựng và phát triển
hệ thống kế toán - tài
chính
• Thông tin kế toán - tài
chính: rà soát, báo cáo
và đào tạo
• Xây dựng và phát triển
hệ thống và quy trình
trong quản trị và kiểm
soát
• Tư vấn và báo cáo về
phát triển bền vững

Quản lý
• Nâng cao tính hiệu
quả: quản lý dòng
tiền, tối ưu hóa mức
tồn kho, năng lực và
hiệu quả sản xuất.
• Gia tăng quy mô
doanh thu và mở
rộng bán hàng
• Tăng cường, tối
ưu hóa hệ thống
CNTT và kiểm soát

Chuyển đổi

Chiến lược
• Tái cấu trúc doanh
nghiệp: xác định lại
chiến lược doanh
nghiệp, tái cơ cấu
các khoản đầu tư
hiện tại, cải thiện quy
trình.
• Chuẩn bị cho việc
trở thành công ty
niêm yết
• Tư vấn tăng vốn
thông qua vốn chủ
sở hữu

• Xây dựng và thực thi
chiến lược chuyển đổi
và kế hoạch hành động
• Thiết kế mô hình kinh
doanh và quản trị
nguồn nhân lực
• Quản lý thay đổi văn
hóa doanh nghiệp
• Nâng cao năng suất
và đổi mới

Tìm hiểu thêm về các ấn phẩm
phù hợp với nhu cầu của Doanh
nghiệp tư nhân và gia đình qua
website của chúng tôi:
pwc.com/vn/vn/services/private-business-services.html

Kết nối để khám phá thêm về
những hỗ trợ từ PwC

Doanh nghiệp gia đình
Giúp các doanh nghiệp gia đình phát
triển, thịnh vượng và chuyên nghiệp
nhằm đảm bảo sự tiếp nối cho các
thế hệ tương lai

Tài sản tư nhân
Giúp bạn cùng doanh nghiệp gia đình
của mình bảo vệ và phát triển tài sản

Văn phòng gia đình
Làm việc với các văn phòng gia đình
để bảo vệ và phát triển gia sản cho
các thế hệ hiện tại và tương lai

Giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ
Từ những startups cho đến những
doanh nghiệp đã thành lập, chúng tôi
có thể giúp doanh nghiệp phát triển
theo định hướng

Thế hệ kế nghiệp
Kết nối. Học tập. Lãnh đạo - Cam kết
của chúng tôi đối với các doanh nhân
trẻ và những người kế nhiệm trong
các doanh nghiệp gia đình toàn cầu

Hỗ trợ tư nhân
Chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp tư
nhân” được xây dựng cho các khách
hàng Doanh nghiệp tư nhân và các
đối tác

Trao đổi thêm cùng đội ngũ chuyên gia
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