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SỰ  

KHÁC BIỆT ? 
Dịch vụ giá trị gia tăng: 

Chúng tôi giúp khách hàng nhận diện các rủi ro tiềm tàng từ đó 

thiết lập các giải pháp khắc phục, phòng ngừa. Chúng tôi cùng 

khách hàng làm đúng từ đầu để gìn giữ và phát triển các nguồn lực 

trong kinh doanh theo cách bền vững. 

 

Kiến thức thực tiễn từ trong nước: 

Kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng với những trải nghiệm đa 

dạng về môi trường kinh doanh trong và ngoài nước, đặc biệt là hệ 

thống quản lý cho phép tích hợp và tập trung tri thức, kĩ năng của 

cả đội ngũ với tổng cộng hàng trăm năm kinh nghiệm vào mỗi công 

việc của khách hàng. Chúng tôi tự hào luôn có khả năng soát xét và 

đưa ra những giải pháp phá vỡ mọi giới hạn thông thường. 

 

Phục vụ theo cách chuyên nghiệp và bằng cả trái tim: 

Chúng tôi thiết lập các tiêu chí và cách thức để phục vụ khách hàng 

theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2015. 

 

Phí dịch vụ: 

Chúng tôi ưu tiên nhận ở khách hàng sự khen ngợi, tín nhiệm và giá 

trị vật chất khác chỉ là hệ quả, sự tưởng thưởng từ những gì chúng 

tôi đã cống hiến, đóng góp cho khách hàng. 
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CÂU CHUYỆN VỀ SỰ CẦN MẪN VÀ NHỮNG 

GIÁ TRỊ THỰC 

VIVA BUSINESS CONSULTING SERVICES 

Rất nhiều doanh nhân mỗi ngày phải làm việc như khổ sai, vất vả hơn 

bất kỳ một nhân viên nào, mặc dù vậy họ vẫn phải trả giá đắt cho 

những bài học mà đáng ra không phải trả nếu ngay từ đầu có được 

hệ thống quản lý, có được những cộng sự thạo nghề… 

Tâm huyết với đỉnh cao của nghề kiểm toán vốn không phải là tìm ra 

lỗi trong quản trị điều hành hay đưa ra các giải pháp khắc phục mà 

phải là giúp chủ doanh nghiệp lường trước và ngăn ngừa rủi ro  từ 

trước khi nó có thể xảy ra, chủ động tối ưu hóa các nguồn lực trong 

kinh doanh. 

Thành lập từ năm 2006 với nền tảng chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính và kiểm toán, 

trong bối cảnh thế hệ doanh nhân Việt Nam đang hướng vào thời kỳ mở cửa và hội nhập. 

 

VIVA đã lựa chọn con đường chấp nhận cày sâu quốc bẫm để luôn sát cánh với các 

nhà sáng lập, các nhà quản trị điều hành doanh nghiệp bằng những dịch vụ cố vấn 

và thuê ngoài sắc bén và có tính hệ thống và hiệu quả cao. 

 

Con đường đã chọn và hệ thống khách hàng đa dạng ở hầu hết các lĩnh vực trong nền 

kinh tế đã giúp chúng tôi tích lũy được một lượng tri thức sâu rộng và hết sức thực tiễn 

về luật kinh doanh, thuế và tài chính, nhân sự và lao động tiền lương, quản trị và điều 

hành doanh nghiệp. 

Hơn nữa, đội ngũ nhân sự thạo nghề cùng mạng lưới các đối tác từ các cơ quan, tổ 

chức như thuế, kiểm toán, luật, hệ thống hành chính khác giúp chúng tôi khai thác 

một cách hiệu quả và không ngừng tích lũy tri thức và nguồn lực, đi lên cùng khách 

hàng theo hình xoáy trôn ốc. 
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TẦM NHÌN & SỨ MỆNH  

 

 

Tích lũy kiến thức và công nghệ trong quản trị kinh 

doanh để trực tiếp hỗ trợ các Tổng Giám đốc Điều hành 

(CEO), Giám đốc Điều hành (COO), Giám đốc Tài chính 

(CFO), Giám đốc Nhân sự (CHRO), trở thành một nguồn 

lực hữu ích và thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Sứ mệnh 

Trở thành thương hiệu được công nhận và tín nhiệm bởi 

cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh 

vực tư vấn kinh doanh và dịch vụ thuê ngoài. Tên tuổi 

của VIVA là sự bảo chứng cho khách hàng về sự hoạt 

động kinh doanh lành mạnh, tuân thủ và thiệu quả. 

Tầm nhìn 

Am hiểu văn hoá kinh doanh và các qui định địa 

phương. Kiến thức chuyên môn sắc bén và sự trải 

nghiệm dày dạn được tích hợp và kế thừa liên tục. Thực 

hiện công việc theo cách may đo (tailored & bespoke) 

để đảm bảo sự phù hợp và tối ưu lợi ích cho khách hàng 

trong từng công việc. 

Giá trị cốt lõi 



Viva Business Consulting 5 

 

 

  

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI 

Luật kinh doanh 

 

Thiết lập hoạt động kinh doanh 

tại Việt Nam theo các quy định 

địa phương. 

Đăng kí kinh doanh và hệ 

thống các loại giấy phép. 

Quản lý các thủ tục tuân thủ 

trong từng giao dịch và cả hệ 

thống. 

Cố vấn và quản lý các tranh 

chấp trong kinh doanh. 

Nhân sự và lao động tiền 

lương 

Quản lý các thủ tục hành 

chính nhân sự. 

Quản lý tiền lương và các 

khoản trích theo lương. 

Nội quy lao động, chính sách 

lương thưởng và các khoản 

trích theo lương. 

Tuyển dụng - khai thác - đánh 

giá (KPIs) - sắp xếp, loại bỏ. 

Kiểm toán - Thuế - Kế 

toán 

Thiết kế hệ thống chứng 

từ và thông tin. 

Hệ thống báo cáo tuân 

thủ - Quản lý kết quả 

kinh doanh. 

Kiểm toán nội bộ, khắc 

phục và phòng ngừa. 

Tư vấn 

 
 Cách gia nhập – rút lui khỏi thị trường. 

 Xây dựng hệ thống và công cụ quản trị 

điều hành. 

 Giao dịch- Đầu tư - Sáp nhập & Mua 

bán doanh nghiệp. 

 Tái cấu trúc – đóng gói mô hình – vận 

hành – niêm yết và bán. 

 Tài chính doanh nghiệp. 

 Thủ tục tuân thủ và hành chính trong 

kinh doanh tại các cơ quan nhà nước 

Thuê ngoài 

 
 Dịch vụ tuân thủ các quy định 

cho doanh nghiệp. 

 Dịch vụ tuân thủ cho văn 

phòng đại diện nước ngoài. 

 Các dịch vụ cho người nước 

ngoài ở Việt Nam. 

 Thủ tục hành chính trong kinh 

doanh. 

Chúng tôi trung thành và tận tâm với sứ mệnh của mình, mỗi ngày 

không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng đóng góp vào sự phát triển 

kinh doanh của khách hàng. 



Viva Business Consulting 8 

 

 

  

ĐÓNG GÓP CỦA VIVA 

 
Kinh nghiệm phong phú trong các lĩnh vực 

ngành nghể kinh doanh, mô hình, văn hoá 

và quản trị khác nhau giúp chúng tôi 

nhanh chóng nhìn nhận và hiểu chính xác 

những mong đợi và cách để hiện thực hóa 

mục tiêu cho khách hàng. 

1. LĨNH VỰC TRẢI NGHIỆM 

Thương mại và tiêu dùng: Thực phẩm, trang 

phục, điện tử, cơ khí, hoá chất... 

 

Sản xuất công nghiệp: Bao bì, nhựa, đồ uống, vật 

liệu xây dựng... 

 

Công nghệ thông tin và kỹ thuật: Sản xuất phần 

mềm, tự động hoá, viễn thông... 

 

Giáo dục và chăm sóc sức khoẻ: Đào tạo, dạy 

nghề, chăm sóc sức khoẻ...  

 

Dịch vụ: Truyền thông - quảng cáo, lữ hành và du 

lịch, vận tải… 

 

Xây dựng: Xây dựng dân dụng, xây dựng công 

nghiệp, cầu đường... 

2. KINH NGHIỆM VỀ CÁC MÔ HÌNH VÀ 

VĂN HÓA KINH DOANH  

Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ cho 

hàng ngàn khách hàng gồm các doanh 

nghiệp Việt Nam, các công ty đa quốc gia 

đến từ Thái Lan, Singapore, Malaysia, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Ả 

Rập, Thụy Điển, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, 

Hồng Kong, Anh, Pháp... 

Hàng ngàn khách hàng đã dạy cho chúng tôi 

những bài học, kỹ năng và những giá trị cốt 

lõi. 
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2000+ 
Các dự án đã thực 

hiện thành công mỗi 

năm  

97% 
Khách hàng tiếp tục sử 

dụng lại dịch vụ và giới 

thiệu khách  hàng mới 

100% 
Thông tin của khách 

hàng được bảo mật 

CON SỐ VÀ NHỮNG CỘT MỐC 

 

100++ 

 
Chuyên gia và đối tác 

cùng kết nối triển khai 

công việc mỗi ngày 

11 

 Năm hoạt động 

với nhiều thành 

tựu  

5x40+ 

 Châu lục và quốc gia có 

doanh nghiệp sử dụng 

dịch vụ của VIVA 

100 

 Lời khen ngợi và 

cảm ơn từ khách 

hàng mỗi năm 

Chúng tôi tự hào là một công ty tư vấn kinh doanh trong nước có khả năng cung cấp dịch 

vụ theo tiêu chuẩn quốc tế, mỗi ngày tồn tại và phát triển không ngừng bằng cách mang lại 

các nguồn lực, tiện ích và giá trị gia tăng cho khách hàng của mình. 
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

Cát Thái 

 

Nhất Thống ABENA 

 

 

  

Ngành: Sản xuất 

PATC đang là một trong 

những nhà sản xuất công 

nghiệp phụ trợ lớn nhất tại 

Việt Nam 

Ngành: In 

Nhất Thống hiện đang áp dụng 

công nghệ in ấn mới nhất từ 

Đức và là một trong những 

nhà in tư nhât hàng đầu tại 

Việt Nam. 

Ngành: Chăm sóc sức khoẻ 

Abena là nhà sản xuất của Đan 

Mạch chuyên về các giải pháp chăm 

sóc sức khoẻ và các sản phẩm liên 

quan. 

Aitek 

 

Crumpler 

 

Hanjin 

 

 

 

 

Ngành: Công nghệ 

Aitek là nhà cung cấp dịch vụ 

tư vấn và CNTT từ Singapore, 

chuyên về tư vấn triển khai 

SAP. 

Ngành: Sản xuất 

Crumpler chuyên sản xuất túi 

xách & hành lý cùng thương 

hiệu. 

Ngành: Vận tải  

Hanjin là hãng vận tải củ Hàn 

Quốc 
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 
 

  

Cyber Agent Ventures 

 

NETZSCH Hakuhodo 

 

 

 

Ngành: Đầu tư 

CYBER VENTURES Tập đoàn liên 

doanh hàng đầu tại Nhật 

chuyên về đầu tư mạo hiểm cho 

doanh khởi nghiệp trên internet 

và di động  

Ngành nghề: Máy móc 

NETZSCH Hãng sản xuất của 

Đức với hơn 200 văn phòng 

trên khắp thế giới, chuyên 

cung cấp các sản phẩm về 

thiết bị và máy bơm công 

nghiệp 

Ngành: Quảng cáo 

HAKUHODO Công ty dịch vụ 

quản g cáo hàng đầu của 

Nhật Bản 

Li & Fung Limited 

 

Ajanta 

 

Interchem 

 

 

 

 

Ngành: Chuỗi cung ứng 

Li & Fung là một trong những 

công ty quản lý chuỗi cung 

ứng toàn cầu lớn nhất, doanh 

nghiệp trong danh sách 

Fortune 500 

Ngành nghề: Dược phẩm 

 

Ajanta là công ty dược 

phẩm lâu đời của Ấn Độ. 

 

Ngành: Hóa học 

 

Interchem là doanh nghiệp 

ngành công nghiệp dầu khí và 

hóa dầu từ  
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 KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

  
 

 

 

 

Ngành: Sản xuất 

Punch Industry chuyên về sản 

xuất, kinh doanh các loại phụ 

tùng chính xác dùng cho 

khuôn mẫu nhựa và máy dập. 

 

Ngành: Sản xuất 

Poly Poxy là công ty từ 

Malaysia, chuyên về các loại 

sơn phủ bề mặt trong ngành 

chế biến đồ gỗ. 

 

Ngành: Sản xuất 

Maruka Machinery tập chuyên về 

các thiết bị trong ngành công 

nghiệp và xây dựng, được sử 

dụng rộng rãi ở Nhật Bản và quốc 

tế. 

Ngành: Sản xuất 

Habufa là nhà sản xuất đồ gỗ 

nội thất, nổi tiếng với các 

thương hiệu như: Henders & 

Hazel, XOOON, Happy @ Home 

và COCO. 

Ngành: Công nghệ 

Kulicke & Sofa là nhà cung cấp 

hàng đầu các giải pháp lắp ráp 

chất bán dẫn và điện tử cho các 

ngành ô tô, tiêu dùng, truyền 

thông và công nghiệp toàn cầu. 

Ngành: Sản xuất 

IFB là công ty niêm yết tại Ấn 

Độ, chuyên sản xuất và phân 

phối các loại phân bón hữu cơ, 

đồ uống có cồn, hải sản và tôm 

đông lạnh đã qua chế biến cho 

thị trường trong và ngoài nước. 

Punch Industry 

 

Poly Poxy Maruka 

 

Habufa 

 

Kulicke&Soffa IFB 
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Ngành: Công nghệ 

System EXE là công ty 100% 

vốn đầu tư từ Nhật Bản, 

chuyên sản xuất phần mềm 

và thiết kế website. 

Ngành: Sản xuất 

Koei là công ty sản xuất và 

cung cấp các sản phẩm nhựa 

với nhiều năm kinh nghiệm 

và công nghệ đến từ Nhật 

Bản. 

Ngành: Sản xuất  

Cintac là công ty Australia  

chuyên cung cấp các sản 

phẩm đồ gỗ nội - ngoại thất. 

Ngành: Dược phẩm 

Panacea là một trong ba công ty 

công nghệ sinh học lớn nhất Ấn 

Độ, chuyên nghiên cứu, sản xuất 

và tiếp thị các sản phẩm dược 

phẩm,  vacxin và các sản phẩm tự 

nhiên. 

Ngành: Dược 

Emcure là công ty dược phẩm 

của Ấn Độ, thành lập từ năm 

1956. Công ty chuyên phát 

triển, sản xuất và tiếp thị các 

sản phẩm dược phẩm trên toàn 

cầu. 

Ngành: Phân phối  

Stemcor là nhà cung cấp các 

sản phẩm về  thép đến từ 

Singapore.  

Panacea 

 

Emcure Stemcor 

 

System EXE 

 

Koei Cintac Timber 
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Ngành: Sản xuất 

Econecol là một công ty tái chế của 

Nhật Bản với hơn 60 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực tái tạo và 

xuất khẩu các loại vật liệu tái tạo 

chất lượng cao. 

Ngành: Sản xuất  

Công ty Hanwha hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất chất nổ và vật 

liệu dẫn nổ với các tiêu chuẩn an 

toàn đẳng cấp thế giới. 

Ngành: Sản xuất 

Goodyear là công ty của Mỹ, 

được thành lập năm 1898, hiện 

công ty đang là một trong 

những công ty lốp xe lớn nhất 

thế giới. 

Ngành: Sản xuất 

GEA là một tập đoàn lớn của 

Đức chuyên cung cấp máy 

móc thiết bị công nghiệp 

trong lĩnh vực điện lạnh, 

mang thương hiệu trên toàn 

thế giới. 

Ngành: Vận tải  

Tập đoàn Transworld được thành 

lập vào năm 1976, chuyên cung 

cấp mạng lưới các dịch vụ toàn 

diện bao gồm dịch vụ tàu biển, 

vận tải biển, NVOCC, logistics và 

là đại lý của các hãng tàu lớn. 

Ngành: Sản xuất  

TPC là công ty hàng đầu về 

sản xuất và cung cấp nhựa 

PVC của Thái Lan và ASEAN.  

Goodyear 

 

GEA Trasworld 

 

Econecol 

 

TPC Hanwha 
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Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách hàng và ước mong 

được phục vụ quý khách theo cách mà chúng tôi đã làm hài lòng bằng ngàn lượt khách 

hàng trung thành từ năm 2006 

 

 

 

 




