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Grant Thornton Quốc tế

Grant Thornton là mạng lưới các công ty độc lập cung cấp dịch vụ Kiểm toán, 
Tư vấn thuế, Tư vấn doanh nghiệp và Giải pháp doanh nghiệp, gồm 62.000 
nhân viên tại hơn 130 quốc gia. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh 
nghiệp năng động khai phá tiềm năng phát triển của mình.

6.6 tỷ đô la Mỹ 
(doanh thu 2021)

62,000+
nhân viên

750+
văn phòng

130
quốc gia

Dịch vụ chuyên nghiệp và khác biệt 
đem đến cho khách hàng những trải 
nghiệm vượt trội

Khu vực Châu Mĩ

38 quốc gia
17.600+ nhân viên

Khu vực Châu Phi

20 quốc gia
3300+ nhân viên

Khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương

18 quốc gia
18.200+ nhân viên

Khu vực Trung Đông

9 quốc gia
900+ nhân viên

Khu vực Châu Âu

42 quốc gia
16.700+ nhân viên
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Dịch vụ khác biệt
Khách hàng chúng tôi là các doanh nghiệp tư nhân, công ty niêm yết và công ty đại chúng, tất cả 
đều được hỗ trợ thông qua mạng lưới toàn cầu với chất lượng và chuyên môn cao. Đặc biệt, điều 
làm chúng tôi khác biệt là những trải nghiệm dịch vụ chất lượng vượt trội với các giải pháp hữu 
hiệu và duy trì mối quan hệ chặt chẽ.

Grant Thornton                      1:11

Các công ty kiểm toán toàn cầu khác                1:16

Tỉ lệ tham gia của chủ phần hùn với khách hàng
(Tỷ lệ chủ phần hùn của các hãng thành viên/số nhân viên)

Khu vực Châu Á 

Thái Bình Dương

18 quốc gia
18.200+ nhân viên

Trong hơn 100 năm qua, chúng tôi đã giúp các tổ chức năng động thực hiện hoá các chiến lược 
tham vọng. Đối với các yêu cầu nâng cao nguồn lực tài chính, quản lý rủi ro và tuân thủ luật định, 
tối ưu hóa hoạt động hay gia tăng giá trị cổ đông, Grant Thornton đều có thể hỗ trợ doanh nghiệp 
đạt được mục tiêu.

Với quy mô tầm cỡ và sự am hiểu thị trường trong nước và khu vực, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ 
doanh nghiệp ở bất cứ đâu.

Trên 80%
khách hàng đánh giá chất lượng 
dịch vụ mang tầm quốc tế là điều 

quan trọng nhất

Doanh thu toàn cầu theo từng ngành dịch vụ năm 2021 
(đơn vị $ - đô la Mỹ) 

Dịch vụ  Kiểm toán

Dịch vụ Tư vấn

Dịch vụ Thuế

Dịch vụ khác

2.7 tỷ đô la Mỹ (+16.1%)

2.4 tỷ đô la Mỹ (+15.5%)

1.4 tỷ đô la Mỹ (+8.6%) 

117 triệu đô la Mỹ 

Khu vực Cộng đồng 

các QG Độc lập

11 quốc gia
1,200+ nhân viên
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Grant Thornton Việt Nam

Grant Thornton Việt Nam, thành viên của Grant Thornton Quốc Tế, là công ty 
kiểm toán và tư vấn quốc tế hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch 
vụ Kiểm toán, Tư vấn Thuế, Tư vấn Tài chính và Giải pháp Doanh nghiệp.

Nguyễn Chí Trung
Tổng Giám đốc
Grant Thornton Việt Nam

“
”

Grant Thornton Việt Nam đem đến cho doanh nghiệp nhiều 

lợi thế từ mạng lưới kết nối toàn cầu và các giải pháp phù  

hợp với thị trường trong nước, giúp doanh nghiệp đạt được 

mục tiêu tăng trưởng và thành công tại Việt Nam.

• Tăng thêm giá trị khách hàng với giải 
pháp tạo ra lợi nhuận dựa trên kinh 
nghiệm thực tiễn và chuyên môn địa 
phương.

• Thành lập tại Việt Nam năm 1993 với hai văn 
phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

• Được phê duyệt bởi Ủy Ban Chứng 
Khoán Nhà Nước Việt Nam về việc cung 
cấp dịch vụ kiểm toán cho các công ty 
niêm yết.

• Là một trong các công ty Kiểm Toán 
Quốc Tế tại Việt Nam được Bộ Tài 
Chính cấp phép cung cấp dịch vụ Thẩm 
Định Giá Doanh Nghiệp.

• Phương pháp tiếp cận có hệ thống và chiến lược 
cung cấp các phân tích chuyên sâu nhằm đưa ra 
quyết định hiệu quả và mang tính độc lập cao.

• Chuyên nghiệp trong quản lý dự án 
và quản lý rủi ro để đảm bảo chất 
lượng dịch vụ, bao gồm xây dựng 
thành công qui trình hoạt động kinh 
doanh với sự tham gia tích cực của 
các chủ phần hùn giàu kinh nghiệm.

• Thấu hiểu mong muốn của khách 
hàng, cung cấp các dịch vụ với trình độ 
chuyên môn cao và mối quan hệ bền 
chặt.
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Sơ lược về Grant Thornton Việt Nam

Bằng khen

Bằng khen Thủ 
tướng Chính đã 
có thành tích đóng 
góp cho hoạt động 
xây dựng và phát 
triển nghề nghiệp 
kiểm toán độc lập 
tại Việt Nam 

Dịch vụ

• Kiểm toán
• Tư vấn thuế
• Tư vấn tài chính
• Giải pháp doanh nghiệp 
• Dịch vụ Tư vấn và Giải pháp 
công nghệ
• Dịch vụ Tư vấn cơ cấu doanh 
nghiệp hoạt động toàn cầu

Giải thưởng 
Rồng Vàng

Giải thưởng Chất 
lượng Dịch vụ 
Khách hàng Xuất 
sắc do Thời báo 
Kinh tế Việt Nam tổ 
chức.

Khách hàng 
quốc tế chiếm 
tỷ lệ lớn

Trên 70% các 
khách hàng của 
chúng tôi là các 
công ty có vốn 
đầu tư nước 
ngoài. Chúng tôi 
cũng csó nhiều 
kinh nghiệm cung 
cấp dịch vụ cho 
các khách trong 
nước.

260+
chuyên viên 

30
năm có mặt tại 
Viet Nam 

2
văn phòng tại 
Hà Nội và Thành 
phố Hồ Chí Minh

12
Thành viên ban điều hành

Kenneth M. Atkinson
Thành viên sáng lập và Cố vấn cấp 
cao Grant Thornton Việt Nam

Là chủ sở hữu quản lý doanh nghiệp, chúng tôi am hiểu những 

thách thức và cơ hội để khai phá tiềm năng của doanh nghiệp 

và giúp họ đạt được những mục tiêu chiến lược tham vọng trong 

nền kinh tế tăng trưởng nhanh.

“
”

Giải thưởng nơi 
làm việc tốt nhất 
châu Á năm 2021

Vinh hạnh được 
công nhận là một 
trong những nơi làm 
việc tốt nhất châu Á 
năm 2021 bởi HR 
Asia - Tạp chí Nhân 
sự hàng đầu khu 
vực.

Giải thưởng Dịch 
vụ Danh dự của 
BritCham năm 
2021 

Hiệp Hội Doanh 
nghiệp Anh Quốc tại 
Việt Nam ghi nhận 
dấu mốc hơn 25 
năm đóng góp đáng 
kể cho mối quan hệ 
phát triển Anh - Việt.
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Dịch vụ chúng tôi giúp củng cố doanh nghiệp và đem lại niềm tin cho nhà đầu 
tư. Chúng tôi sẽ đem lại cho bạn những kết quả xác nhận chuyên nghiệp với 
những ý kiến chuyên sâu sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển.

Dịch vụ Kiểm toán và Đảm bảo

Tại Grant Thornton, chúng tôi không chỉ đơn thuần cung 
cấp dịch vụ kiểm toán. Với sự quan tâm sâu sắc và am hiểu 
tường tận thị trường trong nước và khu vực, sự hiểu biết và 
hỗ trợ của Chủ phần hùn, Giám đốc và trưởng phòng sẽ giúp 
doanh nghiệp đạt được thành công. 

Chúng tôi tin rằng vấn đề quan trọng tối cao nhất là tăng giá 
trị kiểm toán. Thật vậy, văn hóa đặc trưng của Grant Thornton 
và yêu cầu của khách hàng luôn thách thức chúng tôi làm sao 
đem lại góc nhìn mới khách quan cho hoạt động kinh doanh 
của khách hàng. Quy trình kiểm toán của Grant Thornton giúp 
chúng tôi hiểu biết sâu sắc về hoạt động của khách hàng và 
đòi hỏi chúng tôi phải đánh giá rủi ro kinh doanh và hệ thống 
kiểm soát của doanh nghiệp, điều này đặt chúng tôi vào vị trí 
đặc biệt nhằm gia tăng giá trị cho khách hàng.

Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu trong quản lý hệ thống 
kiểm toán. Tất cả kiểm toán viên của chúng tôi sử dụng hệ 
thống kiểm toán chung dựa trên phương pháp GTI Horizon. 
Chúng tôi tin tưởng rằng sự thành công sẽ chỉ thực hiện được 

thông qua mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với đội ngũ kế toán của 
khách hàng và thông qua việc lập kế hoạch kiểm toán cẩn thận, 
chi tiết nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng vào các mục 
tiêu chung và lịch trình của chúng tôi.

Ngụy Quốc Tuấn
Trưởng Bộ phân Dịch vụ kiểm toán  
Phó Tổng Giám Đốc 
ĐT +84 28 3910 9180
E tuan.nguy@vn.gt.com 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán đa dạng bao 
gồm:

1. Kiểm toán theo luật định
2. Kiểm toán báo cáo lập theo IFRS
3. Soát xét báo cáo tài chính và thông tin tài chính
4. Kiểm toán báo cáo tài chính cho hồ sơ niêm yết
5. Tổng hợp thông tin tài chính
6. Kiểm toán khách hàng có phạm vi hoạt động toàn cầu
7. Kiểm toán báo cáo lập theo US GAAP
8. Dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước

Kiểm toán
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Kế hoạch kiểm toán

Chúng tôi làm gì

• mở rộng sự hiểu biết về 
doanh nghiệp

• tìm hiểu về các vấn đề 
trong công việc quản lý

• liên lạc với các kiểm toán 
viên nước ngoài

Bạn sẽ thấy gì

• sự liên lạc thường xuyên 
giữa ban Giám đốc và 
nhóm kiểm toán

Báo cáo

Chúng tôi làm gì

• chuẩn bị và đưa ra bản 
chi tiết về những vấn đề 
chính của kiểm toán

• đưa ra ý kiến kiểm toán
Bạn sẽ thấy gì

• họp và thảo luận các vấn 
đề trong cuộc kiểm toán

• ý kiến kiểm toán trên báo 
cáo tài chính

• báo cáo và tham dự 
cuộc họp của Ủy ban 
kiểm toán

Thực địa

Chúng tôi làm gì

• đánh giá sự hiệu quả của 
hệ thống kiểm soát

• xem lại đánh giá rủi ro ban 
đầu

• hoàn thành các thủ tục 
kiểm tra chi tiết

• đánh giá kết quả công việc
Bạn sẽ thấy gì

• báo cáo kịp thời các vấn 
đề phát sinh

• gặp và thảo luận với Ban 
Giám đốc về tiến trình 
kiểm toán 

• đội ngũ nhân viên có 
chuyên môn cao

Đồng ý chiến lược kiểm toán

Chúng tôi làm gì

• đánh giá mức trọng yếu
• cung cấp bản ghi nhớ về 

chiến lược kiểm toán 
Bạn sẽ thấy gì

• họp và thảo luận về nội 
dung của chiến lược kiểm 
toán trên bản ghi nhớ cũng 
như lịch trình kiểm toán

Chất lượng kiểm toán

Được dẫn dắt bởi Chủ phần hùn, Giám đốc kiểm toán 

Chủ phần hùn, Giám đốc kiểm toán sẽ là người tiên phong chỉ đạo xuyên suốt chu kỳ kiểm toán, nhận toàn bộ trách nhiệm về chất 
lượng dịch vụ kiểm toán.

Tập trung vào rủi ro

Chúng tôi sẽ tập trung vào những vùng có rủi ro lớn trong hoạt động của khách hàng. Các vấn đề sẽ được xác định và giải quyết ở 
giai đoạn đầu.

Tự động hóa cao

Chúng tôi sử dụng Horizon – một cách tiếp cận kiểm toán sáng tạo, thông qua việc sử dụng phần mềm kiểm toán Voyager và hai 
phần mềm bổ sung là Tbeam và Pentana Checker. Điều này cho phép nhóm kiểm toán thiết lập các chương trình kiểm toán phù hợp 
với từng khách hàng cụ thể và tập trung vào từng vùng rủi ro được xác định. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi có thể đưa ra những 
lời tư vấn sâu sắc, tổng thể và chủ động hơn.

Trong năm: cập nhật các văn bản pháp luật ban hành; họp thường xuyên với ban quản lý cấp cao

Kiểm toán
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Phương pháp tiếp cận kiểm toán

Giai đoạn 1
Lập kế hoạch

Giai đoạn 2
Đánh giá rủi ro

Giai đoạn 3
Kiểm tra hệ thống 
kiểm soát nội bộ

Giai đoạn 4
Kiểm tra các tài 
khoản và nghiệp vụ

Giai đoạn 5
Kết luận và lập báo 
cáo

Chúng tôi tìm hiểu về 
hoạt động, môi trường 
kiểm soát và hệ thống kế 
toán, tài chính của các 
bạn.

Chúng tôi sẽ thống nhất 
với khách hàng về lịch 
trình làm việc.

• Chuyển tiếp thuận 
lợi và lịch trình thống 
nhất

• Tiết kiệm thời gian
• Giảm công việc cho 

nhân viên
• Xem xét và xác định 

vấn đề theo lịch trình
• Không có yếu tố bất 

ngờ

• Kiểm toán tập trung 
trên rủi ro

• Vấn đề được phát hiện 
sớm

• Mức độ nỗ lực kiểm 
toán tương xứng với 
mức độ rủi ro nhằm 
đạt kết quả kiểm toán 
hiệu quả hơn

• Nhóm kiểm toán với 
hiểu biết sâu sắc về 
hoạt động của khách 
hàng đưa ra các 
khuyến nghị phù hợp

• Đánh giá tổng quát 
hệ thống kiểm soát 
nội bộ và đưa ra các 
khuyến nghị để tăng 
cường hệ thống này

• Củng cố hệ thống 
kiểm soát theo thời 
gian

• Thời gian thu thập 
và phân tích dữ liệu 
ít hơn

• Tư vấn và khuyến 
nghị để cải thiện hoạt 
động công ty

• Ý kiến kiểm toán từ 
một công ty có uy tín 
về kiểm toán chất 
lượng cao

Chúng tôi xác định rủi 
ro trên báo cáo tài chính 
dựa trên hiểu biết của 
chúng tôi về hoạt động 
của khách hàng

Chúng tôi điều chỉnh cách 
tiếp cận kiểm toán để tập 
trung vào những rủi ro 
báo cáo tài chính.

Chúng tôi đánh giá liệu 
các chương trình kế toán 
quan trọng và các hệ 
thống báo cáo tài chính 
của bạn có được kiểm 
soát tốt và liệu các kiểm 
soát đó có hiệu quả hay 
không Dựa trên kết quả 
của đánh giá này, chúng 
tôi thiết kế các thủ tục 
kiểm toán thích hợp.

Chúng tôi sử dụng công 
cụ IDEA để thực hiện 
kiểm tra và phân tích các 
tệp dữ liệu tài chính của 
bạn.

Các chương trình kiểm 
toán của chúng tôi sử 
dụng IDEA, giúp kiểm tra 
kỹ lưỡng và nhanh chóng 
suốt quá trình kiểm toán.

Trong giai đoạn kết thúc 
cuộc kiểm toán, chúng tôi 
thu thập tất cả các công 
việc do nhóm kiểm toán 
thực hiện. Các thành viên 
kiểm toán giàu kinh nghiệm 
nhất xác nhận rằng các báo 
cáo tài chính hợp lý, dựa 
trên sự hiểu biết của họ về 
công ty của bạn. Họ cũng 
đảm bảo cung cấp một cuộc 
kiểm toán chất lượng cao.

Kiểm toán
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Đội ngũ kiểm toán

Nguyễn Chí Trung
Tổng Giám Đốc
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1616
E chitrung.nguyen@vn.gt.com

Nguyễn Hồng Hà
Phó Tổng Giám Đốc
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1601
E  hongha.nguyen@vn.gt.com 

Nguyễn Đào Thanh Thảo
Phó Tổng Giám Đốc
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9162
E  thao.nguyen@vn.gt.com 

Ngụy Quốc Tuấn
Trưởng Bộ phận Dịch vụ 
Kiểm toán
ĐT +84 28 3910 9180
E tuan.nguy@vn.gt.com 

Lê Thế Việt
Phó Tổng Giám Đốc
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1622
E viet.le@vn.gt.com 

Daniel De Waal
Giám đốc kiểm toán
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9131
E daniel.dewaal@vn.gt.com 

Nguyễn Mạnh Tuấn
Phó Tổng Giám Đốc
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9184
E manhtuan.nguyen@vn.gt.com 

Nguyễn Tuấn Nam
Phó Tổng Giám Đốc
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1617
E tuannam.nguyen@vn.gt.com 

Kiểm toán

Nguyễn Địch Dũng
Giám đốc kiểm toán
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1634
E dichdung.nguyen@vn.gt.com 

Trương Thị Bích Loan
Giám đốc kiểm toán
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9192
E loan.truong@vn.gt.com 

Trần Anh Văn
Giám đốc kiểm toán
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1635
E  van.tran@vn.gt.com

Lê Quảng Hoà
Giám đốc kiểm toán
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1603
E  hoa.le@vn.gt.com
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Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi giúp khách hàng luôn vững tin và chủ động 
đối với các chính sách thuế, hỗ trợ khách hàng quản lý thuế rõ ràng, minh bạch 
và phù hợp chuẩn mực đạo đức.

Dịch vụ Tư vấn Thuế

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi đề xuất các giải pháp 
hiệu quả:

• Phân tích hoạt động kinh doanh, ưu tiên giải quyết vấn 
đề dựa trên các rủi ro hiện hữu

• Xem xét hiện trạng thuế của doanh nghiệp nhằm xác 
định mức độ tuân thủ nghĩa vụ thuế, cũng như phát hiện 
nghĩa vụ thuế và tài sản thuế

• Nghiên cứu các quy định và hướng dẫn liên quan để đề 
xuất giải pháp thực tiễn dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết 
sâu rộng của chúng tôi

• Hướng dẫn doanh nghiệp xuyên suốt quá trình thực hiện 
nhằm đảm bảo giải pháp triển khai hiệu quả, cũng như 
đặt nền tảng lợi ích và giảm rủi ro trong tương lai

• Giải trình cấu trúc thuế trước các yêu cầu từ cơ quan 
thuế 

• Cập nhật những quy định, chính sách thuế mới nhất đến 
khách hàng

• Hỗ trợ đăng ký giấy phép, giấy phép thứ cấp, giấy phép 

lao động, thị thực và các văn bản pháp quy khác. Ngoài ra, 
một đội ngũ nhân viên chuyên biệt sẽ được thiết lập nhằm 
đảm nhiệm các chức năng theo yêu cầu khách hàng trong 
các trường hợp khủng hoảng về quản lý, tuyển dụng, đào 
tạo và chuyển giao nhân viên.

Hoàng Khôi
Trưởng đại diện Tư vấn Thuế toàn quốc 
Phó Tổng Giám Đốc
ĐT +84 24 3850 1618
E khoi.hoang@vn.gt.com

Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm:

1. Thâm nhập thị trường
2. Hỗ trợ xin giấy phép
3. Rà soát đặc biệt về thuế
4. Tư vấn Thuế về mô hình kinh doanh và các loại giao dịch
5. Quản lý tuân thủ thuế
6. Hoạch định thuế Quốc tế
7. Lập kế hoạch thuế cho nhân sự người nước ngoài
8. Soát xét thuế định kỳ
9. Hải quan và giao thương
10. Tư vấn quản lý lao động toàn cầu
11. Xác định giá thị trường

Thuế
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Dịch vụ Tư vấn Thuế

Thâm nhập thị trường
Chúng tôi tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài về tối ưu 
cơ cấu thuế khi bắt đầu xâm nhập thị trường Việt Nam. Bao 
gồm tư vấn đầu tư về mô hình kinh doanh quốc tế và cơ cấu 
kinh doanh phù hợp tại Việt Nam; hỗ trợ xin giấy phép và thủ 
tục sau khi nhận được giấy phép. Chúng tôi cũng cung cấp 
dịch vụ tư vấn quản trị, thuế và quy định áp dụng cho việc 
kinh doanh tại Việt Nam. Kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp 
công ty xem xét tất cả các lựa chọn và thiết lập cơ cấu doanh 
nghiệp đáp ứng cả yêu cầu hoạt động cũng như đem lại hiệu 
quả về thuế.

Dịch vụ hỗ trợ xin cấp giấy phép
Các quy định pháp lý tại Việt Nam thường xuyên thay đổi tạo 
thuận lợi cho sự phát triển kinh tế. Dịch vụ hỗ trợ xin giấy 
phép được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài 
cũng như các nhà đầu tư nội địa trong việc xây dựng mô hình 
kinh doanh phù hợp để hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Dịch vụ hỗ trợ xin giấy phép sẽ là một phần của dịch vụ thâm 
nhập thị trường được đề cập ở các trang trước, bao gồm hỗ 
trợ chuẩn bị hồ sơ và làm việc với các cơ quan cấp phép để 
nhận được phê duyệt thành lập pháp nhân tại Việt Nam cũng 
như ở nước ngoài.

Rà soát đặc biệt về thuế
Việc rà soát tình trạng thuế của công ty mục tiêu sẽ giúp phân 
tích rủi ro, tình trạng về thuế liên quan đến các thương vụ 
mua bán và sáp nhập. Chúng tôi kết hợp dịch vụ này với Dịch 
vụ Tư vấn doanh nghiệp để cung cấp báo cáo rà soát đặc biệt 
toàn diện và bao quát.

Tư vấn thuế về mô hình kinh doanh và giao dịch
Chúng tôi sẽ xem xét mô hình kinh doanh lẫn giao dịch được 
đề xuất, đưa ra các ảnh hưởng thuế cùng các khuyến nghị 
nhằm tối ưu hóa các cơ hội thuế theo quy định hiện hành 
và điều ước quốc tế mà Việt Nam đang tham gia. Hơn nữa, 
chúng tôi phối hợp với các thành viên Grant Thornton quốc tế 
khác đem đến cho khách hàng bức tranh toàn diện về thuế tại 
các nước tham gia vào mô hình kinh doanh và các giao dịch 
liên quan.

Thuế
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Quản lý tuân thủ thuế
Dịch vụ này hỗ trợ doanh nghiệp kê khai thuế phù hợp với 
quy định của pháp luật Việt Nam, cũng như với những thay 
đổi, cập nhật thường xuyên về thuế.

Mỗi khách hàng được phụ trách bởi đội ngũ nhân viên tư vấn 
thuế tận tâm và hiểu rõ tình hình hoạt động kinh doanh của 
công ty. Chúng tôi đóng vai trò như một nhân viên thuế nội 
bộ để tư vấn Ban giám đốc xử lý các vấn đề thuế trong hoạt 
động kinh doanh hằng ngày, xử lý các tờ khai thuế, và cùng 
làm việc với kế toán công ty để đảm bảo việc kê khai phù hợp 
luật pháp hiện hành.

Phạm vi công việc bao gồm tất cả các loại thuế liên quan đến 
hoạt động kinh doanh của công ty, như: Hỗ trợ kê khai Thuế 
Giá trị Gia tăng, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Nhà 
thầu Nước ngoài và Thuế Môn bài trên cơ sở định kỳ hàng 
tháng, hàng quý và hàng năm.

Dịch vụ Tư vấn Thuế
Thuế

Lập kế hoạch thuế quốc tế
Mạng lưới toàn cầu rộng lớn giúp chúng tôi có đủ nguồn lực 
để đáp ứng mục tiêu mở rộng kinh doanh của khách hàng. 
Chúng tôi nỗ lực phát triển các chiến lược thuế thích hợp và 
chú trọng tính thương mại nhằm giảm rủi ro thuế và tối đa 
hiệu quả kinh doanh. Tận dụng kiến thức địa phương sâu 
rộng cùng chiến lược thuế hiệu quả được chứng thực để tối 
ưu hóa lợi ích tiềm tàng và giảm thiểu các rủi ro. Trên cơ sở 
đó, chúng tôi hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch cơ cấu pháp lý, 
kế hoạch chuyển lợi nhuận về nước, và chiến thuật thoái vốn. 
Chúng tôi sẽ tập trung xây dựng các cơ cấu mang tính hiệu 
quả về thuế, do đó giúp khách hàng đạt được kế hoạch tối ưu 
các nghĩa vụ thuế.

Lập kế hoạch thuế cho nhân sự nước ngoài
Với nền tảng kiến thức và kỹ năng sâu rộng, chúng tôi hỗ trợ 
khách hàng tính toán kê khai nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân 
ở mức hợp lý và hợp pháp, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy 
định của pháp luật. Gói dịch vụ thu nhập cho cá nhân được 
thiết lập riêng cho từng nhân viên chủ chốt để tận dụng tối đa 
việc miễn thuế và các ưu đãi thuế hiện hành.
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Dịch vụ Tư vấn Thuế
Thuế

Soát xét thuế định kỳ
Các chuyên gia cấp cao sẽ xem xét tổng quát các vấn đề thuế 
cụ thể để xác định các vấn đề trọng yếu cần điều chỉnh nhằm 
giảm thiểu rủi ro về thuế. Với kinh nghiệm chuyên sâu, chúng 
tôi phát hiện ra những rủi ro không tuân thủ thuế cũng như lập 
kế hoạch thuế mà doanh nghiệp thường bỏ sót. Dịch vụ soát 
xét thuế của chúng tôi là một giải pháp tiết kiệm chi phí, giúp 
khách hàng quản lý rủi ro một cách chủ động và giảm thiểu các 
vấn đề tiềm ẩn phát sinh trong quá trình thanh tra thuế. 

Hải quan và giao thương  
Trong bối cảnh ngày càng có nhiều hiệp định thương mại tự 
do được thông qua giảm thiểu thuế quan thương mại, cơ quan 
Hải quan của Việt Nam đang tăng cường thắt chặt những thủ 
tục hải quan để đảm bảo mục tiêu ngân sách. Để thích ứng với 
tình hình trên, các chuyên gia về hải quan và thương mại của 
chúng tôi luôn sẵn sàng giúp khách hàng xử lý hiệu quả các 
thủ tục hải quan, thương mại và các vấn đề liên quan khác. 
Các hỗ trợ chính sẽ bao quát xử lý sự không đồng nhất giữa 
nguyên liệu nhập khẩu phục vụ xuất khẩu và sản xuất, phân 
loại hàng hóa, kiểm tra thủ tục hải quan định kỳ và hỗ trợ kiểm 
toán, tư vấn về luật hải quan và các vấn đề liên quan cũng như 
lập kế hoạch hải quan.

Tư vấn quản lý lao động toàn cầu
Các quy định của Việt Nam và Quốc tế liên quan đến mức 
đóng thuế và an sinh xã hội liên tục thay đổi. Khi một công ty 
dự định điều chuyển nhân sự đến một quốc gia khác, sẽ nảy 
sinh nhiều vấn đề liên quan đến thuế và lao động ở cả nước 
sở tại và nước tiếp nhận. Mặt khác, khi một công ty ở Việt 
Nam tuyển dụng lao động người nước ngoài, các vấn đề về 
thuế và lao động cũng cần được Công ty xem xét kỹ trước 
khi tiến hành ký kết thỏa thuận lao động với nhân viên người 
nước ngoài. 

Chúng tôi tin rằng với quy mô lớn của chúng tôi, các vấn đề 
phân bổ nhân sự phức tạp nhất, cũng như đủ nhỏ sẽ được 
phục vụ hiệu quả theo nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi sẽ 
không thực hiện công việc theo nguyên tắc ‘một kích cỡ phù 
hợp cho tất cả mọi thứ’. Thay vào đó, phương pháp tiếp cận 
của chúng tôi là dành thời gian tìm hiểu nhu cầu của khách 
hàng nhằm đưa ra dịch vụ phù hợp nhất với khách hàng. 
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Xác định giá thị trường
Lập kế hoạch: lập kế hoạch Xác định Giá thị trường giúp 
đưa ra các đánh giá tổng thể về các rủi ro kinh tế, hiệu quả 
thuế và tuân thủ luật xác định giá thị trường trong giao dịch 
liên kết. Việc lập kế hoạch này cho phép doanh nghiệp tự tin 
về các chính sách và thực tiễn trong quá trình thiết lập các 
mức giá chuyển nhượng phù hợp với các chính sách thuế 
cũng như hoạt động ở mức tổng quát của doanh nghiệp.

Đánh giá rủi ro: phân tích và xác định các rủi ro về Xác định 
giá thị trường đang tồn tại cũng như các rủi ro tiềm tàng thông 
qua việc xem xét các mô hình giao dịch và kinh doanh, cách 
định giá chuyển nhượng, phân tích chức năng và rủi ro của 
doanh nghiệp, và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện các rủi 
ro trên.

Phân tích kinh tế: Nghiên cứu so sánh chuẩn đưa ra một 
biên độ giá thị trường phù hợp thông qua việc so sánh các 
mức giá giao dịch liên kết với giao dịch tương đồng hoặc so 
sánh các tỷ suất lợi nhuận với các tỷ suất tương đương từ 
các doanh nghiệp độc lập thực hiện các giao dịch tương tự 
trong điều kiện tương tự. Phân tích kinh tế là một phần quan 
trọng của hồ sơ xác định giá thị trường và là một tài liệu bổ 
trợ thiết yếu đối với giá chuyển nhượng được yêu cầu xác 
định lại theo giá thị trường nhằm mục đích kê khai trong Mẫu 
kê khai giao dịch liên kết hàng năm. Phân tích kinh tế cũng 
là một công cụ cạnh trạnh hữu hiệu để hiểu được toàn cảnh 
phân ngành.

Hồ sơ Xác định giá thị trường: Lập và cập nhật bộ Hồ sơ xác 
định giá thị trường nhằm phân tích và bổ trợ các giao dịch liên 
kết, hướng đến mục tiêu tuân thủ và tránh các khoản phạt liên 
quan. Qua đó, việc lập hồ sơ Xác định giá thị trường sẽ thể hiện 
rằng các mức giá chuyển nhượng được tuân thủ và xác lập theo 
nguyên tắc giá thị trường khách quan.

Hỗ trợ về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và Chuẩn bị hồ sơ 
toàn cầu: Cung cấp các thông tin phù hợp hỗ trợ các nhu cầu 
tuân thủ của Tập đoàn theo quan điểm thuế tại địa phương, đồng 
thời đánh giá chuỗi cung ứng của Tập đoàn theo Chương trình 
hành động Chống Xói Mòn Cơ Sở Tính Thuế và Chuyển Lợi 
Nhuận (“BEPS”).

Giải quyết tranh chấp: Hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình 
thanh tra/kiểm tra chuyên đề Chuyển giá.

Qua đó hỗ trợ trong việc đưa ra các chiến lược giải trình và 
thương lượng với cơ quan thuế, tăng cường độ tin cậy và tháo 
gỡ các vướng mắc về trong các vấn đề về giá chuyển nhượng 
của doanh nghiệp. 

Chuẩn bị tờ khai Giao dịch liên kết: Hỗ trợ rà soát/thu thập 
các số liệu kế toán có liên quan và thực hiện phân tích so sánh 
chuẩn nhằm hỗ trợ cho việc xác định các mức giá thị trường 
được kê khai trong Mẫu kê khai Giao dịch liên kết. 

Thuế
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Đội ngũ Tư vấn Thuế
Thuế

Valerie - Teo Liang Tuan
Phó Tổng Giám Đốc
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9235
E valerie.teo@vn.gt.com

Đặng Hải Hà My

Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9241
E my.dang@vn.gt.com

Hoàng Việt Dũng

Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1687
E dung.hoang@vn.gt.com

Vishwa Sharan
Giám đốc Dịch vụ xác định giá thị trường
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1691
E vishwa.sharan@vn.gt.com

Bùi Kim Ngân

Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế
VP.Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1716
E ngan.bui@vn.gt.com

Nguyễn Thu Phương

Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9237
E thuphuong.nguyen@vn.gt.com

Lạc Bội Thơ

Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế
VP.Hồ Chí Minh
ĐT +84 28 3910 9240
E tho.lac@vn.gt.com

Hoàng Khôi
Trưởng đại diện Tư vấn Thuế toàn quốc 
Phó Tổng Giám Đốc
ĐT +84 24 3850 1618
E khoi.hoang@vn.gt.com
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Tại Grant Thornton, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên sâu nhằm hỗ trợ 
Công ty đạt được những mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi giúp Công ty sáng tạo, 
chuyển đổi, và bảo vệ giá trị.

Dịch vụ Tư vấn Tài chính

Từ việc tìm kiếm những giải pháp tăng trưởng về tài chính 
đến việc quản trị rủi ro; từ việc tìm kiếm những cơ hội để tối 
ưu hóa hoạt động tới việc khai thác tiềm năng đội ngũ nhân 
sự, hệ thống các công ty thành viên trên toàn cầu của chúng 
tôi đều có thể cung cấp những hỗ trợ chuyên môn đáp ứng 
nhu cầu cho các doanh nghiệp và tổ chức để phát triển mạnh 
mẽ trong một thế giới luôn thay đổi nhanh chóng.

Chúng tôi tập trung vào việc đem lại cho khách hàng những 
giá trị hữu hình với: 

• Dịch vụ và kinh nghiệm đa dạng
• Chuyên môn, hiểu biết sâu rộng về ngành
• Trao đổi thông tin rõ ràng
• Kết hợp hiểu biết về địa phương với thông lệ quốc tế
• Những giải pháp đem lại hiệu quả hiệu quả kinh doanh và 

hiệu quả hoạt động.        
• Chú trọng việc tìm hiểu kỹ lưỡng kì vọng của Công ty, 

đề xuất dịch vụ chuyên biệt hóa cho đáp ứng hoàn hảo 
cho từng nhu cầu, và xây dựng mối quan hệ sâu rộng với 
Công ty. 

• Cách tiếp cận có tính chiến lược  đem lại những phân tích 
có hệ thống và sâu sắc để đưa ra những quyết định có 
hiệu quả cao. 

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

1. Tư vấn giao dịch
2. Tư vấn định giá
3. Tư vấn quản trị rủi ro kinh doanh
4. Tư vấn doanh nghiệp

Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Tư vấn 
Doanh nghiệp 
Phó Tổng Giám Đốc 
VP. Hà Nội
ĐT +84 24 3850 1600
E vinhha.nguyen@vn.gt.com 

Trịnh Kim Dung
Giám Đốc Dịch vụ tư vấn
ĐT +84 24 3850 1677
VP. Hà Nội
E dung.trinh@vn.gt.com

Đinh Thị Hương Giang
Giám Đốc Dịch vụ tư vấn
ĐT +84 24 3850 1602
VP. Hà Nội
E giang.dinh@vn.gt.com

Kenneth Atkinson
Nhà sáng lập và Cố vấn cấp cao
VP. Hồ Chí Minh
ĐT +84 24 3910 9108
E ken.atkinson@vn.gt.com

Tư vấn
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Dịch vụ Tư vấn Giao dịch

Mua bán và sáp nhập
Xu hướng toàn cầu cùng với tham vọng tăng trưởng của các 
doanh nghiệp chính là hai yếu tố thúc đẩy hoạt động mua bán 
và sáp nhập trên toàn thế giới bởi khi các doanh nghiệp đang 
tìm cách thiết lập hiện diện của họ tại các quốc gia khác. 
Thậm chí ở trong khu vực của mình, các doanh nghiệp cũng 
đang áp dụng cách thức mua bán và sáp nhập để đạt mục 
tiêu tăng trưởng chiến lược tại các thị trường mới, ví dụ các 
thị trường mới được hình thành nhờ sự thay đổi nhanh chóng 
của công nghệ.

Grant Thornton Việt Nam sẵn sàng cung cấp cho khách hàng, 
bao gồm cả bên mua và bên bán, các tư vấn và hỗ trợ liên 
quan đến cấu phần toàn bộ quá trình của một giao dịch, dù 
đó là giao dịch bán, mua, định giá, huy động vốn, hay tham 
gia vào thị trường vốn toàn cầu. 

Chúng tôi có kinh nghiệm đáng kể trong việc tư vấn cho 
khách hàng về các giao dịch ở hầu hết  các khu vực trên thế 
giới. Đội ngũ của chúng tôi cung cấp các tư vấn chuyên môn 
trong các lĩnh vực sau:

Mua doanh nghiệp: 
Đối với các doanh nghiệp muốn tăng trưởng bằng cách 
mua lại, nhóm tư vấn tài chính doanh nghiệp của chúng tôi 
sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm một Công ty mục tiêu phù 
hợp nhất để giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu kinh 
doanh.

Bán doanh nghiệp/ thoái vốn:
Nếu bạn đang cân nhắc việc bán doanh nghiệp hay thoái vốn, 
muốn chắc chắn đạt được mức giá cao nhất có thể và trải 
qua có một giao dịch suôn sẻ, nhóm tư vấn tài chính doanh 
nghiệp của chúng tôi với kiến thức chuyên sâu có thể cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ hỗ trợ qua tất cả các bước của một 
quy trình bán hoặc thoái vốn.

Hỗ trợ giao dịch
Một giao dịch - mua bán, sáp nhập hay kêu gọi vốn – đều 
là sự kiện quan trọng trong vòng đời của các doanh nghiệp 
- một giao dịch thành công có thể có tác động lâu dài nhằm 
định hình tương lai của tất cả các bên liên quan. Vì ảnh 

hưởng là rất lớn cho cả bên mua và bên bán, một giao dịch đòi 
hỏi có một đội ngũ có kinh nghiệm, quyết tâm và thực tế thì mới 
có thể thành công.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho khách hàng về mọi 
khía cạnh của một quá trình mua bán doanh nghiệp. Nhóm của 
chúng tôi đưa ra các tư vấn chuyên môn trong các lĩnh vực sau:

Lập kế hoạch thoái vốn:
Người mua tiềm năng sẽ yêu cầu thực hiện việc rà soát ở nhiều 
khía cạnh mà trong đó có thể phát sinh những “vấn đề” ảnh 
hưởng đến giá giao dịch. Chúng tôi làm việc với Công ty để xác 
định các “vấn đề” có khả năng ảnh hưởng tới giao dịch, chuẩn 
bị và lập kế hoạch để giải quyết các “vấn đề” đó thông qua việc 
cải tiến hoạt động của doanh nghiệp 12-18 tháng trước giao dịch 
để nâng cao giá trị của doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp là 
“sẵn sàng để bán”.

Rà soát tài chính:
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ rà soát tài chính đáp ứng trực 
tiếp yêu cầu của bên mua và các nhà đầu tư của họ.

Rà soát thương mại:
Chúng tôi đưa ra những tư vấn có giá trị dựa trên việc nghiên 
cứu sơ cấp và thứ cấp kết hợp với phân tích định lượng và tập 
trung vào các vấn đề chính ảnh hưởng đến giá trị.

Rà soát hoạt động và công nghệ thông tin:
Các chuyên gia tư vấn công nghệ của chúng tôi hỗ trợ các tư 
nhân khách hàng rà soát hoạt động công nghệ thông tin để tối đa 
hóa được giá trị từ công nghệ và hoạt động công nghệ thông tin. 
Chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng cách thức tối ưu hóa việc 
sử dụng chi phí đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin.

Cấu trúc giao dịch:
Nhóm tư vấn tài chính và thuế của chúng tôi làm việc chặt chẽ 
với nhau để đảm bảo bạn có một bức tranh toàn cảnh về các 
ảnh hưởng về tài chính và thuế của giao dịch. Chúng tôi có kinh 
nghiệm và hiểu biết về các yếu tố của một giao dịch và có thể 
thiết lập cấu trúc thuế hiệu quả chúng tôi hiểu rõ nhu cầu lập kế 
hoạch thuế của các chủ doanh nghiệp và sẽ đưa ra các giải pháp 
cấu trúc thuế tối ưu.

Tư vấn
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Định giá
Đối với các tổ chức tham gia vào một giao dịch hoặc một 
tranh chấp, hoặc đang trong quá trình chuẩn bị tái cơ cấu, 
giá trị của hoạt động kinh doanh và tài sản sẽ là một yếu 
tố quan trọng cần phải xem xét. Doanh nghiệp sẽ cần một 
ý kiến về giá trị hợp lý. Đối với các bên tham gia trong 
quá trình kiện tụng pháp lý, ý kiến định giá chuyên nghiệp 
thường là chìa khóa để đảm bảo cuộc kiện tụng được giải 
quyết công bằng.

Đội ngũ định giá của chúng tôi có hiểu biết rộng rãi về 
ngành, kiến thức về chuyên môn và khả năng tiếp cận tới 
chuyên gia quốc tế. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện tư vấn về 
định giá cho các trường hợp sau:

Giao dịch:
Chúng tôi đưa ra quan điểm độc lập về giá trị doanh nghiệp 
cho việc sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc và các bản đề xuất 
cấu trúc tài chính.

Thuế:
Chúng tôi đưa ra định giá độc lập để giúp các doanh nghiệp 
có tuân thủ các nghĩa vụ về thuế và bổ sung thông tin cho 
các đề xuất xử lý thuế.

Báo cáo tài chính:
Chúng tôi hỗ trợ đưa ra các tư vấn về xác định giá trị theo 
yêu cầu của Các Chuẩn mực Kế toán để hỗ trợ việc tuân thủ 
và hạch toán kế toán, bao phân bổ giá mua, kiểm tra đánh 
giá giảm giá trị của tài sản và định giá công cụ tài chính 
bao gồm hợp đồng quyền chọn cổ phiếu và các công cụ tài 
chính phái sinh khác. 

Giải quyết tranh chấp: 
Chúng tôi cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp và làm việc 
với các chuyên gia điều tra tài chính, cung cấp những tư vấn 
về giá trị doanh nghiệp để hỗ trợ điều tra, giải quyết tranh 
chấp. 

Dịch vụ Định giá
Tư vấn

Quản trị Quỹ:
Chúng tôi cung cấp định giá độc lập cho các quỹ đầu tư để hỗ trợ 
họ trong việc định kỳ báo cáo giá trị tài sản ròng (NAV) hoặc để 
chuyển giao các khoản đầu tư.

Định giá để hỗ trợ các quyết định cho vay có thế chấp bằng 
tài sản: 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ định giá để hỗ trợ các hình thức 
cấp vốn có thế chấp bằng tài sản, bao gồm cả việc định giá 
chứng khoán và các tài sản vô hình, và định giá định kỳ giá trị tài 
sản để xác nhận xem các điều khoản của hợp đồng cho vay có 
tiếp tục được đáp ứng hay không.
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Dịch vụ Tư vấn rủi ro doanh nghiệp
Dịch vụ kiểm toán nội bộ 
Kiểm toán nội bộ không chỉ đơn thuần là đảm bảo tuân thủ, 
mà nó còn đóng vai trò quan trọng trong một hệ thống quản trị. 
Kiểm toán nội bộ mang đến sự tin tưởng trong việc quản lý rủi 
ro, là cơ sở để đưa ra các quyết định quan trọng và là yếu tố 
giúp cải thiện hoạt động của tổ chức. 

Một chức năng kiểm toán nội bộ hiệu quả sẽ giúp doanh 
nghiệp đánh giá và cải thiện hệ thống kiểm soát quản lý rủi ro, 
xem xét các quy trình và thủ tục quản trị, rà soát các hoạt động 
chủ chốt và hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đạt được 
mục tiêu chính và đảm bảo tính tuân thủ với các quy định pháp 
lý. Hoạt động của bộ phận kiểm toán nội bộ càng hiệu quả và 
hướng tới mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp thì kết quả hoạt 
động của doanh nghiệp sẽ càng tốt hơn. 

Dịch vụ kiểm toán nội bộ của chúng tôi sẽ hỗ trợ Công ty có cái 
nhìn độc lập và khách quan trong việc đánh giá liệu hệ thống 
kiểm toán nội bộ đã được thiết kế, triển khai và hoạt động một 
cách hiệu quả.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ thuê ngoài:
Chúng tôi sẽ đồng hành với Công ty để đánh giá rủi ro doanh 
nghiệp, xác định các khu vực chịu ảnh hưởng lớn và triển khai 
kế hoạch kiểm toán phù hợp để giảm thiểu rủi ro. Các giải 
pháp nội bộ thuê ngoài của chúng tôi linh hoạt, bao gồm:
• Thực hiện đánh giá nhu cầu kiểm toán
• Xây dựng Điều lệ kiểm toán nội bộ
• Xây dựng chiến lược kiểm toán nội bộ
• Rà soát về hoạt động kiểm toán nội bộ
• Thực hiện đầy đủ chức năng của bộ phận kiểm toán nội bộ 

của Công ty

Dịch vụ đồng kiểm toán nội bộ:
Nếu bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty thiếu kỹ năng 
chuyên môn trong một lĩnh vực đặc biệt, hay bộ phận kiểm 
toán nội bộ của Công ty cần thêm nguồn lực trong các giai 
đoạn cao điểm, chúng tôi có thể cung cấp nguồn nhân lực để 
bổ sung cho bô phận kiểm toán nội bộ của Công ty. Dich vụ 
đồng kiểm toán nội bộ của chúng tôi có thể cung cấp:
• Chuyên gia về quản lý dự án 
• Chuyên gia trong những mảng hoạt động đặc biệt như nhân 

sự, tăng cường hiệu quả hoạt động, điều tra và gian lận
• Các kiểm toán viên nội bộ có kinh nghiệm có thể hoạt động 

độc lập

Dịch vụ nâng cao tăng cường chức năng kiểm toán nội bộ:
Dịch vụ rà soát hiệu quả của chức năng kiểm toán nội bộ của 
Grant Thornton sẽ giúp cải thiện và nâng cao chất tượng của 
bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty. Việc rà soát của chúng 
tôi sẽ mang đến những giá trị đích thực thông qua:
• So sánh với các thông lệ thực hành kiểm toán nội bộ tốt 

nhất

• Đánh giá tính hiệu quả và giá trị mang lại của bộ phận kiểm 
toán nội bộ.

• Đưa ra các tư vấn có tính thực tiễn nhằm cải thiện chức năng 
kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

• Đưa ra ý kiến đảm bảo với Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm 
toán về liệu chức năng kiểm toán nội bộ đã có đủ nguồn lực 
cần thiết và được quản lý phù hợp.

Quản trị rủi ro
Quản trị rủi ro một cách hiệu quả mang lại cho các doanh nghiệp 
sự tự tin để thực hiện các quyết định kinh doanh trong tương lại. 
Dịch vụ quản trị rủi ro của chúng tôi sẽ giúp Công ty cải thiện cách 
thức tiếp cận đối với quản trị rủi ro đến việc triển khai quản lý rủi ro 
trong doanh nghiệp một cách hiệu quả. Dịch vụ chúng tôi bao gồm:
• Đánh giá khung quản trị rủi ro
• Thực hiện đánh giá rủi ro trên toàn bộ doanh nghiệp
• Xây dựng Chính sách về rủi ro, Khung rủi ro và Tuyên bố về 

khẩu vị rủi ro
• Hỗ trợ Công ty thực hiện các quy trình giảm sát và kiểm soát 

hiệu quả
• Đánh giá văn hóa rủi ro
• Đánh giá độ trưởng thành rủi ro

Rà soát quy trình và hệ thống kiểm soát nội bộ
Để duy trì tính cạnh tranh và phát triển, tất cả các doanh ngiệp đều 
phải thay đổi, nhưng nếu môi trường kiểm soát của Công ty chưa 
thích nghi được với những thay đổi đó, rủi ro thất bại sẽ gia tăng. 
Vì vậy, quan trọng nhất là các doanh nghiệp cần đảm bảo được 
rằng các quy trình, hệ thống và các kiểm soát giúp làm nâng cao, 
thay vì làm giảm đi giá trị của doanh nghiệp.

Đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ Công ty xác định 
và hiểu rõ các rủi ro tiềm tàng trong các quy trình chính và đồng 
thời đánh giá liệu các biện pháp kiểm soát hiện tại có đầy đủ và 
hiệu quả để giảm thiểu rủi ro không. Các giải pháp của chúng tôi 
sẽ xem xét sự liên kết giữa con người/tổ chức với công nghệ và 
các quy trình kinh doanh. 
• Rà soát thiết kế của hệ thống kiểm soát
• Đánh giá tính hiệu quả của quy trình hoạt động
• Rà soát trước và sau khi triển khai các kiểm soát nội bộ
• Văn bản hóa các quy trình và lập Sổ tay hoạt động

Dịch vụ điều tra gian lận
Chúng tôi kết hợp đội ngũ chuyên gia điều tra về tài chính và 
chuyên gia điều tra về công nghệ thông tin để tiến hành các cuộc 
điều tra có liên quan đến gian lận, hối lộ, tham nhũng và rửa tiền 
cho nhiều loại hình tổ chức khác nhau. Ngoài ra, chúng tôi cung 
cấp các dịch vụ quản lý rủi ro gian lận để giúp các tổ chức hiểu 
được các nguy cơ liên quan đến các gian lận về tài chính. 

Tư vấn
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Tối ưu hóa nguồn vốn lưu động
Việc giải phóng nguồn tiền mặt bị tồn đọng tại vốn lưu 
động sẽ là nguồn tài chính hiệu quả nhất đối với một doanh 
nghiệp. Giám đốc tài chính đang ngày càng được yêu cầu 
cao hơn về việc tối ưu hóa hoạt động của vốn lưu động. Tuy 
nhiên, việc kiểm soát vốn lưu động khi Công ty đang trong 
giai đoạn phát triển nhanh mạnh, đầu tư vào sản phẩm mới, 
mở rộng kinh doanh trên thị trường quốc tế hay M&A có thể 
gặp nhiều trở ngại và thách thức.  

Để đạt được hiệu quả như mong muốn đòi hỏi phương pháp 
tiếp cận tập trung đi sâu vào những vấn đề tiềm ẩn bên 
trong, có thể là chất lượng và tính hợp lý của những điều 
khoản thương mại hay cũng có thể là nâng cao quy trình và 
hệ thống kiểm soát. Với kinh nghiệm của mình, đội ngũ của 
chúng tôi có thể hỗ trợ Công ty ở nhiều mảng đóng vai trò 
chính giúp làm giảm nguồn vốn lưu động như kinh doanh, 
quy trình, hoạt động và vận chuyển. 

Với những phương pháp được áp dụng rộng rãi, chúng tôi 
có thể xác định và định lượng các cơ hội tối ưu hóa nguồn 
vốn lưu động. Những cải thiện sẽ được ưu tiên dựa trên cơ 
sở giá trị, và thời gian để thực hiện, cũng như làm việc với 
đội ngũ quản lý để thiết kế và triển khai giải pháp. Dịch vụ 
của chúng tôi bao gồm: 

• Xây dựng kế hoạch dòng tiền và nguồn vốn lưu động 
trong vòng 100 ngày

• Xây dựng kế hoạch dòng tiền
• Sẵn sàng cho kế hoạch thoái vốn
• Tối ưu hóa vốn lưu động trong quy trình hàng tồn kho
• Tối ưu hóa vốn lưu động trong quy trình bán hàng – thu 

tiền kho
• Tối ưu hóa vốn lưu động trong quy trình hàng mua hàng 

– phải trả
• Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Tăng cường hiệu quả hoạt động của Bộ phận tài chính 
Giám đốc Tài chính phải đối mặt với những thách thức liên 
tiếp để tạo ra giá trị từ chức năng tài chính. Họ phải đưa ra 
quyết định về bộ phận tài chính được xây dựng theo hướng 
tập trung, phân tán hay thuê ngoài, cân bằng giữa việc quản 
lí hiệu quả chi phí với việc đạt mục tiêu. Việc này không thể 
có một giải pháp chung áp dụng được cho tất cả các doanh 
nghiệp. 

Chúng tôi hỗ trợ Giám đốc Tài chính trong việc đánh giá 
những hoạt động hiện tại, xây dựng niềm tin từ tầm quản trị 
và quyết tâm để tạo ra sự thay đổi. Hơn nữa, chúng tôi thiết 
kế và triển khai giải pháp, đảm bảo các lợi ích được đo đạc 
và trao đổi thông tin hiệu quả. Chúng tôi sẽ cùng với đội ngũ 
của Công ty để xác định gốc rễ của vấn đề cũng như đưa ra 
những tư vấn thực tế đem lại hiệu quả mang tính bền vững. 

Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
• Phân tích giá trị và Kế toán chi phí dựa trên hoạt động 
• So sánh chức năng quản trị tài chính của Công ty với ngành
• Đánh giá giải pháp thuê ngoài
• Đánh giá hiệu quả chức năng tài chính
• Nâng cấp hệ thống tài chính
• Báo cáo quản trị
• Thiết kế mô hình hoạt động
• Tối ưu hóa quy trình hoạt động
• Xây dựng Trung tâm hệ thống chia sẻ

Trí tuệ doanh nghiệp (Business Inteligence) và phân tích dữ 
liệu 
Một chiến lược phân tích dữ liệu được xem xét kỹ lưỡng sẽ cung 
cấp những nhận định sâu sắc về doanh nghiệp và giúp đưa ra 
những quyết định kinh doanh kịp thời, phản ánh sự thay đổi trong 
các điều kiện của thị trường vào chiến lược trong tương lai của 
doanh nghiệp, cùng với việc cung cấp nguồn lực để tối ưu hóa 
hoạt động, mang lại sự tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai. 
Phạm vi công việc của chúng tôi bao gồm:
• Dịch vụ phân tích hoàn chỉnh được thiết kế để giúp nâng cao 

năng lực tổ chức, hỗ trợ dự báo và định hình các mô hình tài 
chính và khách hàng trong tương lai.

• Triển khai các chương trình phân tích dữ liệu bằng cách sử 
dụng các công cụ và ứng dụng công nghệ đáp ứng được nhu 
cầu phân tích tối ưu phù hợp với khả năng đáp ứng của doanh 
nghiệp 

• Áp dụng kỹ thuật tiên tiến để phát hiện mô hình dữ liệu và các 
bất thường của dữ liệu.

• Triển khai các giải pháp phân tích, dựa trên môi trường dữ liệu 
đám mây bảo mật với các giao thức khai thác, bảo mật và quản 
trị dữ liệu tiên tiến.

• Sử dụng kiến thức và kinh nghiệm tương ứng với từng khách 
hàng và ngành nghề cụ thể  cùng với các kỹ thuật tiên tiến 
trong việc mô hình hóa và trực quan hóa dữ liệu 

Tư vấn
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Các doanh nghiệp thường quyết định thuê ngoài để chú trọng vào các năng 
lực cốt lõi của mình, cũng như cải thiện năng suất và giảm chi phí cho các hoạt 
động ngoài lĩnh vực chính. Sử dụng dịch vụ thuê ngoài là một giải pháp mang 
lại hiệu quả về mặt chi phí và thời gian, giúp doanh nghiệp tập trung vào hoạt 
động kinh doanh chủ yếu của mình

Giải pháp Doanh nghiệp

Dịch vụ thuê ngoài/ Kế toán tài chính và 
giải pháp quy trình kinh doanh bao gồm:

1. Dịch vụ kế toán
2. Dịch vụ tuân thủ thuế
3. Dịch vụ tính lương, thuế thu nhập cá 

nhân 
4. Dịch vụ cho thuê nhân sự làm việc tại 

doanh nghiệp
5. Dịch vụ báo cáo thông tin tài chính và phi 

tài chính
6. Dịch vụ hỗ trợ quy trình kinh doanh
7. Tư vấn về phần mềm quản trị nguồn lực 

doanh nghiệp (“ERP”) và phần mềm kế 
toán tài chính

8. Dịch vụ soát xét và cải thiện hệ thống  
kế toán

9. Báo cáo quản trị và phân tích

Lê Minh Thắng
Trưởng Bộ phận Dịch vụ 
Giải pháp Doanh nghiệp 
Phó Tổng Giám Đốc
ĐT +84 28 3910 9219
E minhthang.le@vn.gt.com 

Với lợi thế của mạng lưới Grant Thornton toàn cầu, 
chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng với nhiều chi 
nhánh ở nhiều quốc gia trên thế giới dịch vụ toàn 
diện, hiệu quả và bảo mật với các yêu cầu khắt khe và 
chuẩn mực cao nhất bao gồm:

• Báo cáo rõ ràng, trung thực và chất lượng
• Các chuyên gia giàu kinh nghiệm
• Độc lập, khách quan và thực tế
• Cách tiếp cận trực tiếp
• Thành thạo về mặt chuyên môn và tư vấn kịp thời
• Duy trì liên hệ thường xuyên

Giải pháp doanh nghiệp

Nguyễn Thị Xuân Hương
Giám đốc dịch vụ
T +84-28-3910 9222
E xuanhuong.nguyen@vn.gt.com

Phạm Quốc Hưng
Phó Tổng Giám Đốc
T +84-24-3850 1621 
E hung.pham@vn.gt.com

Nguyễn Công Vinh
Trưởng phòng cấp cao 
T +84-28-3910 9196
E vinh.nguyen@vn.gt.com
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Dịch vụ kế toán
• Cung cấp dịch vụ kế toán tuân thủ các quy định kế toán 

trong nước và quốc tế (VAS, IFRS, US GAAP…)
• Lập báo cáo tài chính tuân thủ các quy định, chuẩn mực 

kế toán trong nước và quốc tế
• Quản lý và phân tích dữ liệu thông tin tài chính
• Thay mặt doanh nghiệp phụ trách và hỗ trợ kiểm toán 

độc lập trong việc kiểm toán các báo cáo tài chính 
• Lập báo cáo tài chính, lưu trữ các tài liệu kế toán theo 

quy định hiện hành về kế toán

Dịch vụ tuân thủ thuế
• Đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật thuế đối 

với các loại thuế gián thu (thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu 
thụ đặc biệt, thuế xuất-nhập khẩu, thuế môn bài), kê khai 
thuế và lập các báo cáo liên quan

• Đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật thuế đối 
với các loại thuế trực thu (thuế thu nhập cá nhân, thuế 
thu nhập doanh nghiệp)

• Đảm bảo việc tuân thủ thuế nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ tính lương, thuế thu nhập cá nhân
• Dịch vụ tính lương, thưởng và phúc lợi cho nhân viên 

Việt Nam
• Dịch vụ tính lương và thuế thu nhập cá nhân cho người 

nước ngoài
• Tính thuế thu nhập cá nhân, các khoản bảo hiểm bắt 

buộc, các khoản giảm trừ gia cảnh và các khoản trích 
nộp khác theo quy định

• Thanh toán hộ tiền lương cho người lao động qua tài 
khoản ngân hàng

• Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân và các loại bảo 
hiểm bắt buộc

• Kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho các 
khoản thu nhập trong nước và toàn cầu 

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm việc tại doanh nghiệp
• Cung cấp đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn phù 

hợp yêu cầu của doanh nghiệp              
• Tiết kiệm chi phí tiền lương bao gồm các khoản bảo hiểm 

bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân
• Chuyển giao kiến thức và đào tạo cho nhân viên được 

cử làm việc tại doanh nghiệp

Dịch vụ báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính
• Lập các báo cáo nội bộ, báo cáo quản trị và báo cáo 

ngân sách 
• Lập và phân tích các báo cáo hợp nhất
• Lập và phân tích các báo cáo tài chính dựa trên thông tin tài 

chính sẵn có
• Lập báo cáo thống kê báo cáo lao động, vốn điều lệ, vốn 

đầu tư, doanh thu, v.v.

Dịch vụ hỗ trợ quy trình kinh doanh
• Một số quy trình kinh doanh có thể được thực hiện bởi bên 

thứ ba cung cấp dịch vụ chuyên môn độc lập với doanh 
nghiệp

• Dịch vụ hỗ trợ quy trình kinh doanh này sẽ kết hợp và hỗ trợ 
những phần mềm quản trị khác của Tập đoàn/Công ty

• Dịch vụ tư vấn và thực hiện quy trình kinh doanh cho doanh 
nghiệp bao gồm: quy trình thanh toán, mua hàng, thu tiền, 
quy trình ghi nhận doanh thu, quy trình gửi bản thông báo 
thu tiền, phát hành hóa đơn, xây dựng giá sản phẩm/dịch 
vụ, quản lý tài khoản ngân hàng, quản lý hàng tồn kho và 
các quy trình khác được yêu cầu.

Tư vấn về phần mềm quản trị nguồn lực doanh nghiệp 
(“ERP”) và phần mềm kế toán tài chính
• Tư vấn lựa chọn phần mềm quản trị nguồn lực ERP được 

thiết kế phù hợp cho các doanh nghiệp hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực

• Duy trì và quản lý các thông tin tài chính và phi tài chính như 
quản lý tài sản, tài khoản, ngân sách, tiền mặt, nguồn nhân 
lực

• Tư vấn lựa chọn các giải pháp công nghệ thông tin cho các 
phần mềm và quy trình quản lý cốt lõi của doanh nghiệp

Dịch vụ soát xét và cải thiện hệ thống kế toán
• Tư vấn nâng cao tính hiệu quả của hệ thống kế toán và quy 

trình tài chính kế toán
• Nâng cao hiệu quả của bộ phận kế toán bằng việc phân chia 

công việc và bố trí nhân viên kế toán
• Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ đối với hệ thống và quy 

trình kế toán

Báo cáo quản trị và phân tích
• Phân tích các thông tin tài chính hoặc phi tài chính
• Thiết lập phương pháp tính và quản lý tính giá thành 
• Lập kế hoạch tài chính và dự toán ngân sách
• Quản trị giá thành
• Lập và phân tích các báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Giải pháp doanh nghiệp

Giải pháp Doanh nghiệp
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Nhận thức được tầm quan trọng của công nghệ kỹ thuật số trong hoạt động 
kinh doanh ngày nay, Grant Thornton Việt Nam quyết tâm hỗ trợ quý khách 
hàng khai thác tiềm năng phát triển thông qua định hướng kỹ thuật số mạnh 
mẽ hơn. Chúng tôi tự hào triển khai nhiều dịch vụ bao gồm cả Tư vấn Công 
nghệ số, trong đó Tư vấn Chuyển đổi số và Tư vấn & Giải pháp Công nghệ là 
những sản phẩm tập trung cốt lõi.

Dịch vụ tư vấn và giải pháp 
công nghệ

Dịch vụ tư vấn và giải pháp công nghệ 
bao gồm:

1. Giải pháp hệ thống ERP trọn gói
2. Tiện ích mở rộng ERP từ bên thứ ba
3. Tư vấn về giải pháp công nghệ 
4. Quản lý thông tin và phân tích dữ liệu
5. Gói giải pháp tuân thủ báo cáo tài chính
6. Địa phương hoá, triển khai và xây dựng 

lại dự án

Grant Thornton Việt Nam tự hào là đối tác chiến lược 
cho hai nhà cung cấp hệ thống phần mềm ERP (Hoạch 
định Nguồn lực Doanh nghiệp) trên thế giới là Oracle 
Netsuite và SAP. Cùng với mối quan hệ hợp tác vững 
mạnh này, đội ngũ chúng tôi hi vọng là đơn vị được 
chọn lựa của quý khách hàng trong việc tư vấn dựa 
trên quy trình hiện tại, đưa ra những giải pháp công 
nghệ cho khách hàng lựa chọn để hỗ trợ cho tiến trình 
Chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp.
 
Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi mong muốn được 
cộng tác và mang đến các dự án tư vấn thực tiễn 
bên cạnh những giải pháp toàn diện về công nghệ 
cho khách hàng, thúc đẩy quản lý và vận hành doanh 
nghiệp trong sự chuyển mình nhanh chóng công nghệ 
trong thời đại 4.0 ngày nay.

Lê Minh Thắng
Trưởng Bộ phận Dịch vụ Giải pháp Doanh nghiệp 
Phó Tổng Giám Đốc
ĐT +84 28 3910 9219
E minhthang.le@vn.gt.com 

Lê Minh Tiến
Giám đốc dịch vụ
ĐT +84 28 3910 9128
E tien.le@vn.gt.com 

Giải pháp công nghệ
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Giải pháp hệ thống EPR trọn gói 
• Đánh giá mô hình và quy trình kinh doanh của doanh 

nghiệp để xác định các luồng thông tin dữ liệu và các cải 
thiện cần thiết cho hệ thống vận hành.

• Đưa ra khuyến nghị thực tiễn cùng với lựa chọn một hệ 
thống ERP đồng nhất và thích hợp để triển khai trên toàn 
bộ các phòng ban và các bộ phận của doanh nghiệp.

• Phối hợp giữa nhóm của khách hàng và tất cả các bên 
liên quan để điều chỉnh việc sử dụng ERP cũng như 
chuyển giao kiến thức thông qua đào tạo và hỗ trợ mở 
rộng.

Tiện ích mở rộng ERP từ bên thứ ba
• Tăng cường ngành dọc với các giải pháp của bên thứ 3
• Các giải pháp quản lý bất động sản, quản lý công sản và 

quản lý dự án
• Sản xuất đơn chiếc hoặc sản xuất theo quy trình
• Hệ thống quản lý nhà kho
• Kinh doanh bán lẻ với kênh Omni và hệ thống POS
• CRM kỹ thuật số và việc đo lường chỉ số tiếp nhận và 

phản hồi của xã hội
Tư vấn về giải pháp công nghệ
• Đánh giá công nghệ và các giải pháp hiện tại
• Soạn thảo đề xuất chiến lược đầu tư công nghệ cho 

doanh nghiệp
• Hỗ trợ triển khai hoặc tư vấn các dự án mới về hệ thống 

ERP cùng với bên cung cấp giải pháp
• Hỗ trợ cải thiện và phát triển các hệ thống hiện tại ERP/

CRM/HRM,… thông qua các dự án, nhiệm vụ theo yêu 
cầu

Quản lý thông tin và phân tích dữ liệu
• Phân tích nhu cầu Thông tin Quản trị trí tuệ doanh nghiệp
• Chiến lược triển khai, phát triển và chuyển đổi Hệ thông 

thông tin quản trị doanh nghiệp thông minh
• Thiết kế giải pháp Thông tin quản trị doanh nghiệp thông 

minh
• Giải pháp trực quan hoá dữ liệu
• Cố vấn về chất lượng dữ liệu
• Triển khai áp dụng thuận tiện
Gói giải pháp tuân thủ báo cáo tài chính
• Điều chỉnh sự tương thích với các chuẩn mực trong nước 

cho hệ thống ERP
• Có nhiều sổ ghi chép và hệ thống chuẩn mực báo cáo tài 

chính quốc tế IFRS hỗ trợ cho các công ty trong nước và 
công ty mẹ nước ngoài

• Tư vấn khách hàng ERP hiện tại để áp dụng các yêu cầu 
tuân thủ theo luật

• Gói Báo cáo Tài chính sẵn sàng sử dụng cho tất cả các 
khách hàng

Địa phương hoá, triển khai và xây dựng lại dự án
• Kiểm tra rủi ro và tư vấn hệ thống ERP hiện có
• Chiến lược tái triển khai dự án ERP
• Tư vấn tuân thủ các yêu cầu quy định của Công ty tại Việt 

nam và toàn cầu cho việc triển khai dự án
• Đào tạo và hỗ trợ dự án ERP quốc tế
• Hỗ trợ cho cam kết giữa nhà cung cấp dịch vụ đối với khách 

hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ

Giải pháp công nghệ

Dịch vụ tư vấn và giải pháp 
công nghệ
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Grant Thornton là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng 
đầu về thành lập doanh nghiệp ở ngoài Việt Nam với kinh 
nghiệm chuyên môn cao hỗ trợ khách hàng lựa chọn khu vực 
pháp lý trên toàn thế giới.

Chúng tôi đem lại lợi ích cho khách hàng thông qua kiến thức 
am hiểu chuyên sâu các khu vực pháp lý phổ biến toàn cầu. 
Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác hợp tác ở 
các khu vực pháp lý. Nhờ đó, chúng tôi dẫn đầu xu hướng thị 
trường, tạo cơ hội kinh doanh và luôn cập nhật quy định mới 
đến doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm dày dặn và chuyên nghiệp cao, chúng tôi mang 
đến:

Dịch vụ Tư vấn:
Những việc quan trọng cần chuẩn bị trước khi mở rộng hoạt 
động ra quốc tế, đặc biệt liên quan cơ cấu đầu tư và tuân thủ 
luật pháp tại nước sở tại. Các chuyên gia của chúng tôi với bề 
dày kinh nghiệm lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài sẽ tư vấn và lưu 
ý những điểm quan trọng cho bạn, đặc biệt liên quan đến thuế 
và kế toán.

Thành lập doanh nghiệp:
Dịch vụ thành lập công ty với chuyên môn cao tại các khu vực 
pháp lý chủ yếu như:
• The British Virgin Islands
• The Cayman Islands
• Hồng Kông
• Singapore
• Các khu vực pháp lý khác

Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng ở các quốc gia liên quan:
Chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính 
ở nhiều quốc gia. Chúng tôi tư vấn để đạt tỷ lệ thành công cao 
khi mở tài khoản ngân hàng, bao gồm hỗ trợ chuẩn bị và nộp 
các tài liệu liên quan đến quốc tịch, hoạt động kinh doanh và 
hình thức pháp lý của doanh nghiệp. 

Dịch vụ sau thành lập: không chỉ bao gồm các dịch vụ dưới 
đây:
• Nộp tất cả các báo cáo bắt buộc theo luật định và lệ phí
• Sửa đổi Điều lệ doanh nghiệp
• Cấp các loại giấy chứng nhận
• Phục hồi hoặc giải thể doanh nghiệp
• Thanh lý doanh nghiệp
• Các dịch vụ khác

Công ty quản lý các tài sản ủy thác cá nhân (Private Trust):
• Dịch vụ tư vấn quỹ tại các khu vực pháp lý
• Quản lý và xây dựng cấu trúc quỹ
• Các dịch vụ khác liên quan đến quỹ

Dịch vụ Tư vấn cơ cấu  
Doanh nghiệp hoạt động toàn cầu

Dịch vụ tư vấn cơ cấu doanh nghiệp quốc tế

Trịnh Thị Tuyết Anh
Giám đốc Phát triển Kinh doanh/Quan hệ Quốc tế 
VP. Hồ Chí Minh
T +84 28 3910 9170
E anh.trinh@vn.gt.com 

Tất cả các dịch vụ trên là những dịch vụ tiêu biểu. Nếu khách 
hàng không tìm thấy những thông tin cần thiết, hãy liên hệ với 
chúng tôi, hỗ trợ khách hàng cũng chính là cơ hội chúng tôi.
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Hỗ trợ khách hàng Nhật Bản
Chúng tôi cung cấp dịch vụ chất lượng cao:  Kiểm toán, Tư vấn 
Thuế, Tư vấn Doanh nghiệp, và Giải pháp Doanh nghiệp cho các 
khách hàng Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng Nhật bản được thành lập từ năm 
2014 tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, là cầu nối với Grant Thornton 
Nhật Bản. Bộ phận bao gồm nhân viên bản địa người Nhật và các 
chuyên gia người Việt Nam.

Các chuyên gia Nhật Bản sử dụng thành thạo tiếng Nhật luôn hiện 
diện tại Việt Nam và 23 địa điểm khác tại 17 quốc gia (Úc, Brazil, 
Cam-pu-chia, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Ireland, 
Malaysia, Mexico, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, 
Anh, Mỹ, Việt Nam). Ngoài ra, chúng tôi có những chuyên gia sử 
dụng song ngữ tiếng Nhật và/hoặc tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Tây 
Ban Nha...

Dịch vụ trọn gói

Với các chuyên gia am hiểu đa dạng ngành nghề, dịch vụ trọn 
gói được cung cấp bao gồm Chuyển giá, Tư vấn Tài chính và các 
dịch vụ tư vấn khác.

Giải pháp của chúng tôi:
• Cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao 

bằng tiếng Nhật
• Trao đổi nhanh chóng với các chuyên gia tại địa phương
• Dịch vụ tuân thủ qui định và qui trình của nước sở tại
• Dịch vụ mua bán và sáp nhập, cụ thể là thẩm định giá 

doanh nghiệp (bên bán hoặc bên mua)

Jin Nishina (仁科 仁) 
Giám đốc 
ĐT +84 28 3910 9208
E nishina.jin@vn.gt.com

Masanobu Taniguchi (谷口雅宣)
Trưởng phòng cấp cao 
ĐT +84 24 3850 1696
E masanobu.taniguchi@vn.gt.com

Kết nối trong nước, hợp tác quốc tế
Kết nối trong nước, hợp tác quốc tế

Khái quát về dịch vụ của chúng tôi

Our Brand Promise

Our Client Promise

Our Client Journey

Grant Thornton hỗ trợ các công ty năng động khai phá tiềm năng phát 
triển của họ. Đây là Cam kết Thương Hiệu của chúng tôi, đồng thời là 
Cam kết đối với khách hàng:

• • Chúng tôi luôn nhận thức những vấn đề quan trọng với khách Chúng tôi luôn nhận thức những vấn đề quan trọng với khách 
hàng và cũng là quan trọng với chúng tôihàng và cũng là quan trọng với chúng tôi

• • Dịch vụ linh hoạt và nhanh chóngDịch vụ linh hoạt và nhanh chóng
• • Đưa ra giải pháp thiết thực giúp khách hàng cải thiện và phát triển Đưa ra giải pháp thiết thực giúp khách hàng cải thiện và phát triển 

hơn nữahơn nữa
• • Đội ngũ hợp tác với tư duy dịch vụ đem lại trải nghiệm khác biệt Đội ngũ hợp tác với tư duy dịch vụ đem lại trải nghiệm khác biệt 

cho khách hàngcho khách hàng
• • 

Hành Trình Khách hàng của Grant Thornton bao gồm các bước cơ 
bản từ lúc bắt đầu dịch vụ, cung cấp dịch vụ, hoàn tất dịch vụ và phát 
triển các mối quan hệ lâu dài.

Là một phần cốt lõi của Hành Trình Khách hàng Grant Thornton, Bộ 
phận Phát triển Khách hàng hỗ trợ kết nối khách hàng với các chuyên 
gia ở mọi nơi thông qua mạng lưới nội địa và toàn cầu trên thế giới. 
Hiện nay, Grant Thornton Việt Nam được bổ nhiệm là trưởng nhóm 
hợp tác phát triển kinh doanh của các nước Đông Nam Á (ASEAN), 
điều này tăng cường cơ hội hợp tác phát triển giữa các nước trong 
khu vực.

Chúng tôi luôn cố gắng phát triển dựa trên Cam kết Thương Hiệu và 
Cam kết Khách hàng thông qua đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp 
luôn hướng về giá trị của công ty.

Trịnh Thị Tuyết Anh
Giám đốc Phát triển Kinh doanh/Quan hệ Quốc tế 
VP. Hồ Chí Minh
T +84 28 3910 9170
E anh.trinh@vn.gt.com 

Cam kết thương hiệu

Hành trình khách hàng

Cam kết khách hàng
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Hỗ trợ khách hàng Hàn Quốc
Giải pháp của chúng tôi:
• Dịch vụ chuyên nghiệp bằng tiếng Hàn với các chuyên gia 

người Hàn
• Mạng lưới kết nối mạnh với các công ty luật và tổ chức tài 

chính Hàn Quốc
• Phản hồi nhanh chóng và cụ thể các vấn đề cần tuân thủ  

địa phương
• Cập nhật thuế và kế toán bằng tiếng Hàn
• 

Kim Minje (김민제)
Trưởng phòng cấp cao 
ĐT +84 28 3850 1678
E minje.kim@vn.gt.com
 

Được thành lập năm 2019 nhằm hỗ trợ khách hàng Hàn Quốc. 
Giám đốc Hàn Quốc, đội ngũ nhân viên Việt Nam và chuyên gia 
của Grant Thornton Hàn Quốc (chi nhánh Dae Joo) cung cấp dịch 
vụ chất lượng cao như Kiểm toán,Tư vấn Thuế,Tư vấn Doanh 
nghiệp, và Giải pháp Doanh nghiệp cho các công ty Hàn Quốc tại 
Việt Nam.

Hỗ trợ khách hàng Trung Quốc

Kết nối toàn cầu, hợp tác toàn quốc 

Được thành lập để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh xuyên 
quốc gia của khách hàng đòi hỏi am hiểu nhu cầu thị trường, kế 
hoạch chuẩn bị cẩn thận và triển khai hoàn hảo.

Xu hướng kinh doanh đa quốc gia ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, 
sự khác biệt trong khung pháp lý và văn hóa doanh nghiệp trở 
thành thử thách lớn đối với doanh nghiệp. Để vượt qua khó khăn 
cũng như giảm thiểu những điều bất lợi ảnh hưởng thành công 
của doanh nghiệp, Khối dịch vụ khách hàng Trung Quốc toàn cầu 
của Grant Thornton hoàn toàn thấu hiểu và có kỹ năng sâu rộng 
xử lý những khác biệt này. 

Với nền tảng tri thức vững chắc, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực 
Kiểm toán, Tư vấn Thuế, Tư vấn Doanh nghiệp, và Giải pháp 
Doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia sử dụng được nhiều thứ tiếng 
và mạng lưới toàn cầu Grant Thornton đưa ra giải pháp cho doanh 
nghiệp gắn liền chiến lược kinh doanh. Chúng tôi hỗ trợ khách 
hàng Trung Quốc hoạt động thành công tại Việt Nam bằng cách 
giải quyết những thách thức mà doanh nghiệp đang và sẽ đối mặt.

Dịch vụ của chúng tôi:
• Tư vấn thâm nhập thị trường
• Tư vấn mô hình thuế hiệu quả
• Tư vấn các giao dịch xuyên biên giới
• Phân tích lợi ích của các hiệp định thuế

24
công ty thành viên

40+
văn phòng

120+
chuyên viên

Hoàng Khôi
Trưởng đại diện Tư vấn Thuế toàn quốc 
Phó Tổng Giám Đốc
ĐT +84 24 3850 1618
E khoi.hoang@vn.gt.com 

Lạc Bội Thơ
Giám đốc dịch vụ Tư vấn Thuế
ĐT +84 28 3910 9240
E tho.lac@vn.gt.com 

Valerie - Teo Liang Tuan (张良端)
Phó Tổng Giám Đốc
ĐT +84 28 39109235
E valerie.teo@vn.gt.com 
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Liên hệ

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 18

Tháp Quốc tế Hòa Bình

106 Hoàng Quốc Việt

Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy

Hà Nội

Việt Nam

ĐT +84 24 3850 1686

F +84 24 3850 1688

E grant.thornton@vn.gt.com

grantthornton.com.vn

Văn phòng tại Tp. Hồ Chí Minh
Tầng 14

Tòa nhà Pearl Plaza

561A Điện Biên Phủ

Phường 25, Quận Bình Thạnh

Tp.Hồ Chí Minh

Việt Nam

ĐT +84 28 3910 9100

F +84 28 3910 9101
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