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Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Á Châu



Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Á Châu là công ty tư vấn đa dịch vụ hàng đầu tại Việt 
Nam. Công ty có trụ sở chính công ty tại Hà Nội và văn phòng chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và Quảng Ninh.  

Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm tư vấn đầu tư; tư vấn 
thành lập doanh nghiệp, tư vấn sát nhập và mua bán doanh nghiệp; tư vấn thuế, kế toán, quản lý 
nhân sự, quy trình quản lý nội bộ doanh nghiệp; tính lương và dịch vụ nghiên cứu thị trường. 

Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Á Châu có nhiều năm kinh nghiệm trong việc hỗ trợ các công 
ty trong nước và quốc tế hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ 
tư vấn hiệu quả, nhanh chóng và đáng tin cậy một cách chuyên nghiệp, giúp khách hàng giải 
quyết những khó khăn trong thủ tục hành chính với nhà nước, để khách hàng có thể tập trung vào
công việc phát triển kinh doanh. 

Nhiều công ty nước ngoài cũng như các tổ chức, cá nhân trong nước đã lựa chọn công ty chúng 
tôi là đối tác tin cậy trong việc giúp họ khởi nghiệp và phát triển kinh doanh tại Việt Nam cũng như
mở rộng thị trường ra quốc tế. 

GIỚI THIỆU



Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi phần lớn là các công ty nhỏ và vừa Việt Nam và các công 

ty, tổ chức đa quốc gia đến từ nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Ý, Anh, Úc, Thụy 

Điển, Xin-ga-po, Ma-lai-xi-a, Nhật Bản và Hàn Quốc... 

Họ hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực bao gồm điện tử, xây dựng, hàng tiêu 

dùng, xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất, dầu khí, dệt 

may, vân vân… 



Nhân sự

Chúng tôi là nhóm những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, có năng 
lực và luôn cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng. 

Trước khi hợp tác thành lập Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Á Châu, nhóm chúng tôi đã 
làm việc nhiều năm tại các công ty tư vấn trong nước và quốc tế, và đã tích lũy được những 
kinh nghiệm quý báu chuyên sâu trong việc tư vấn khách hàng Việt Nam và khách hàng 
quốc tế. 



Nhân sự

Bà Hoàng Thu Huyền (Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế quốc tế và Thạc sỹ Quản 
trị kinh doanh) 
Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc   

Bà Huyền – Nhà sáng lập đồng thời là Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Tư vấn 
Kinh doanh Á Châu – đã có hơn mười lăm năm kinh nghiệm trong hoạt động tư 
vấn thành lập và tổ chức doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thuế và quản lý kinh 
doanh; quản lý tài chính, thẩm định dự án và các vấn đề khác liên quan tới nhà 
đầu tư trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. 

Trước khi thành lập Công ty TNHH Tư vấn Kinh doanh Á Châu, Bà Huyền là 
Giám đốc điều hành tại Việt Nam cho một công ty tư vấn nước ngoài hơn tám 
năm và là Chuyên gia tư vấn cho một hãng luật trong nước – được xếp hạng 
trong 500 hãng luật hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương. 

Làm việc tại trụ sở Hà Nội, Bà Huyền điều hành các hoạt động của công ty trên 
toàn quốc, quản lý nhân sự là các luật sư tư vấn, chuyên gia về thuế, kế toán, 
đồng thời tư vấn trực tiếp về các vấn đề đầu tư, pháp lý và thuế cho các công ty 
trong nước và quốc tế có nhu cầu thành lập và hoạt động tại Việt Nam. 

Bà Huyền còn là diễn giả khách mời trong các hội thảo và sự kiện về đầu tư 
nước ngoài và các vấn đề liên quan. 

Bà Huyền có thể nói được hai thứ tiếng: Tiếng Anh và Tiếng Việt. 



DỊCH VỤ 
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DỊCH VỤ 

Chúng tôi phân tích sự khác biệt trong các loại thuế / mức thuế nhau và các trường hợp áp 
dụng cùng các khuyến nghị khi tư vấn cho khách hàng những lựa chọn tốt nhất để có các 
điều chỉnh nhằm đáp ứng các mục tiêu kinh doanh trong khi cân nhắc các nguồn lực và khả
năng đầu tư. 

Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

Tư vấn đầu tư

 Hoạt động trước đầu tư, tư vấn thuế và lập kế hoạch 

 Xác định địa điểm đầu tư, so sánh và tư vấn 

 Nghiên cứu thẩm định đối tác, kiểm tra lý lịch 

 của công ty và tính khả  thi 

 Đăng ký thành lập công ty & cấp phép 

 Soạn thảo tài liệu đầu tư và đàm phán 

 Đăng ký đầu tư và thẩm định 

 Sửa đổi đăng ký Công ty  

 Mua lại, sáp nhập, chia tách, hợp nhất, 

 tái tổ chức, chuyển đổi; và 

 Tái cơ cấu doanh nghiệp, thanh lý, giải thể. 

 Thẩm tra lý lịch / rà soát số liệu 

 Hoạt động hỗ trợ sau cấp phép 

• Các doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài 

• Hợp tác 

• Văn phòng đại diện 

• Văn phòng chi nhánh 

• Văn phòng dự án 

Các loại hình trong thành lập công ty bao 

 gồm:



DỊCH VỤ 

Chúng tôi hiểu những thách thức của hoạt động kinh doanh trong môi trường doanh nghiệp 
phức tạp ngày nay và chúng tôi có thể giúp bạn quản lý các rủi ro và giải quyết vấn đề một 
cách nhanh chóng và chi phí hiệu quả. Dịch vụ của chúng tôi bao quát tất cả các vấn đề 
của doanh nghiệp, pháp lý, quy định pháp luật và các điều cần tuân thủ có ảnh hưởng đến 
doanh nghiệp. 

Một số dịch vụ điển hình của chúng tôi: 

Tư vấn kinh doanh 

 Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp 

 Soạn thảo và xét duyệt hợp đồng 

 Cập nhật tình hình pháp lý và tài chính 

 Cơ cấu lại tài sản hoặc chuyển giao tài sản qua 

 biên giới 

 Tổ chức giao dịch 

 Điều tiết và tuân thủ báo cáo 

 Dịch thuật pháp lý 

 Làm con dấu 

 Đàm phán và thỏa thuận hỗ trợ thân thiết 

 Giấy phép lao động và Visa 

 Tư vấn hoạt động và hỗ trợ 



DỊCH VỤ 

Là một công ty tư vấn có kinh nghiệm trong đăng ký kinh doanh, chúng tôi cũng được 
trang bị những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất để tư vấn cho các công ty về phương án 
tối ưu để cơ cấu các đơn vị kinh doanh nhằm đáp ứng các mục tiêu của khách hàng trong
khi tối đa hóa hiệu quả thuế của họ. Các cố vấn kinh doanh của chúng tôi có kinh nghiệm
trong tái cơ cấu doanh nghiệp và có thể tư vấn về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt 
động chuyển tài sản qua biên giới, di dời, sáp nhập và mua lại. 

Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

Thành lập doanh nghiệp 

 Sửa đổi đăng ký Công ty 

 Tái cơ cấu công ty, đóng giấy phép và giải thể 

 Sáp nhập và mua lại 

 Thành lập công ty liên doanh, cấu trúc, đàm  phán, 

soạn thảo Hợp đồng 

 Các hoạt động cấu trúc doanh nghiệp 

 Soạn thảo và thẩm tra Hợp đồng 

 Dịch thuật pháp lý 

 Đăng ký con dấu 

 Tư vấn và hỗ trợ hoạt động; và 

 Giải thể và thanh lý tài sản 



DỊCH VỤ 

Có phải bạn muốn khởi nghiệp từ một vị trí vững vàng với những sản phẩm có tiếng 
trên thị trường? Hay bạn muốn mở rộng thị trường kinh doanh, bỏ qua các bước thông 
thường nhưng vẫn có giải pháp thiết thực? Hay bạn muốn đa dạng hóa hạng mục sản 
phẩm của mình theo cách nhanh nhất? Hãy nghĩ về sát nhập và mua lại doanh nghiệp 
(M&A) và nghĩ đến chúng tôi. Với năng lực kinh nghiệm của mình, chúng tôi sẽ nghiên 
cứu trường hợp của bạn trên mọi khía cạnh có thể và vạch ra chiến lược khả thi để bạn
đạt được mục đích mong muốn. 

M&A 

 Phân tích tình hình chung mục tiêu của công ty 

 Phân tích cơ chế giá 

 Phân tích sự tích cực trong mục tiêu của công ty 

 Đàm phán và thỏa thuận hỗ trợ thân thiết 

 Hình thành Công ty và tái cấu trúc 

 Soạn thảo hợp đồng và xem xét 

 Dịch pháp lý 



DỊCH VỤ 

Thuế luôn là một vấn đề nóng đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực này và mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan thuế trong nước, chúng 
tôi có thể tư vấn và hướng dẫn bạn thông qua các yêu cầu về thuế phức tạp ở Việt Nam 
và cập nhật cho bạn những thay đổi liên quan đến thuế có thể ảnh hưởng đến doanh 
nghiệp của bạn. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ về thuế sau đây: 

Tư vấn Thuế 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

 Thuế thu nhập cá nhân 

 Thuế khấu trừ 

 Thuế giá trị gia tăng 

 Thuế nhà thầu nước ngoài 

 Thuế xuất khẩu – nhập khẩu 

 Thuế Giấy phép Kinh doanh 

 Thuế tiêu thụ đặc biệt 

 Lập kế hoạch và cơ cấu thuế 

 Cập nhật tình hình pháp luật và tài chính 

 Hoàn thuế GTGT / yêu cầu bồi thường 

 Tuân thủ thuế 

 Dịch vụ tư vấn thuế 

 Xác định mã HS 

 Hành động thích hợp cho từng yêu cầu 

Thuế/ trường hợp 

Một số dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 



DỊCH VỤ 

Trong nền kinh tế thế giới hiện nay, việc đa dạng hóa các chuỗi cung ứng và thị trường 
đang trở nên cần thiết đối với các công ty không chỉ muốn tồn tại mà còn tiếp tục phát 
triển. Hiểu những thách thức trong việc bước vào một thị trường mới, Công ty Tư vấn 
Kinh doanh Á Châu cung cấp dịch thêu dệt kế hoạch - tiến hành nghiên cứu thị trường 
với những quan điểm và sự phân tích tập trung để nâng cao hiệu suất và tăng trưởng. 

Nghiên cứu thị trường 

 Rủi ro chính trị, xã hội, kinh tế, thực thi và hoạt động 

 Cơ cấu và xu hướng công nghiệp 

 Phân khúc thị trường, quy mô và tiềm năng tăng trưởng 

 Lập bản đồ các bên liên quan 

 Tìm kiếm chuỗi cung ứng và phân tích 

 Xác định các nhà cung cấp và các đối tác tiềm năng khác 

 So sánh và tư vấn Vị trí và Khu công nghiệp 

 Phân tích quy định và quá trình hoạt động 

 Cập nhật tình hình pháp luật và tài chính 

 Kiểm tra lý lịch 

 Nghiên cứu khả thi 

 Nghiên cứu theo yêu cầu 



DỊCH VỤ 

Hiểu sự phức tạp của quá trình lập thang bảng lương cũng như những thách thức để 
theo kịp với các quy định thay đổi nhanh chóng cho bất kỳ công ty hoặc tổ chức nào tại 
Việt Nam, chúng tôi cung cấp các giải pháp toàn diện cho việc tính lương và quản lý nhân
sự. Bằng cách giao trách nhiệm này cho chúng tôi, khách hàng có thể sắp xếp công việc 
nhân sự nội bộ của mình, giảm chi phí nhân sự và có thể đảm bảo tính bảo mật của dữ 
liệu cùng một lúc. 

Tính lương và Nhân sự 

 Tính lương và quy trình tính 

 Tuân thủ thuế thu nhập cá nhân 

 Đăng ký và thực hiện phúc lợi xã hội 

 Soạn thảo hợp đồng lao động 

 Soạn thảo và xét duyệt sổ tay nhân sự, 

 chính sách nhân sự, quy trình nội bộ và  thư 

chuẩn 

 Kỹ thuật phỏng vấn và đào tạo nhân viên 

 Giấy phép lao động và visa cho lao động 

nước ngoài 



LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG HÀ NỘI 
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