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Với việc cung cấp một loạt các dịch vụ chuyên nghiệp, BCM Việt Nam 

phấn đấu tạo ra các giá trị gia tăng để mang lại  
sự an tâm và hài lòng cho các khách hàng 

 

 

 

BCM Việt Nam được xây dựng bởi đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp 

các dịch vụ quản trị doanh nghiệp bao gồm: Dịch vụ Kế toán, Dịch vụ Thuế và Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp. 

 

BCM Việt Nam là công ty dịch vụ kế toán, đại lý thuế có đăng ký và các thành viên công ty có đầy đủ các 

Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ hành nghề kiểm toán, Chứng chỉ kế toán trường và Chứng chỉ hành 

nghề thuế. 

 

Hiện tại đối tác của BCM Việt Nam thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như: thương mại, sản xuất công 

nghiệp, công nghệ, xây dựng, vận tải, thương mại, đầu tư tài chính, nhà hàng, dịch vụ tư vấn, giải trí, đại lý 

du lịch, giáo dục, tiếp vận… Với mô hình hiện tại, chúng tôi mong muốn tiếp tục được mở rộng mạng lưới 

khách hàng với các ngành nghề và quy mô hoạt động. 

 

BCM Việt Nam luôn luôn đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp để có được phương pháp tiếp cận hợp lý, tư 

vấn hiệu quả, cảnh báo chính xác. Chúng tôi tin rằng, bằng các gói dịch vụ chuyên nghiệp BCM Việt Nam 

cung cấp, khách hàng có thể đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp của mình. Chúng tôi giúp các 

doanh nghiệp tập trung vào kinh doanh tạo ra doanh thu, chấm dứt việc lãng phí thời gian, tiền bạc và cơ 

hội kinh doanh. Tất cả các giám đốc điều hành tại các đơn vị khách hàng đều đồng ý với phương thức mà 

BCM Việt Nam đang thực hiện để giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho mọi doanh nghiệp. 

 

BCM Việt Nam xây dựng các mối quan hệ lâu dài dựa trên các gói dịch vụ chuyên nghiệp được thiết kế riêng 
để phù hợp với yêu cầu cụ thể của khách hàng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gia tăng giá trị 

Cho 

Khách hàng 

  Dịch vụ Đại lý Thuế                         

 Dịch vụ Tư vấn Thuế                       

 Dịch vụ Hoàn thuế                          

 Dịch vụ Soát xét thuế                             

Dịch vụ Thuế 

  Dịch vụ Thiết lập Hệ thống Kế toán            

 Dịch vụ Kế toán hàng tháng                        

 Dịch vụ Kế toán trường                   

 Dịch vụ Soát xét Kế toán             

Dịch vụ Kế toán 

  Dịch vụ Tư vấn Pháp lý                    

 Dịch vụ Tư vấn Lao động                

 Dịch vụ Tư vấn Tài chính                      

 Dịch vụ Tư vấn Công nghệ thông tin 

Dịch vụ Tư vấn 
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   Tầm nhìn 
 

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành công ty dịch vụ kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp hàng đầu tại Việt 

Nam cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp có chất lượng cho khách hàng dựa trên những kiến thức mới nhất 

về chuyên môn, công nghệ, kỹ thuật nghiệp vụ và quy định pháp luật. BCM Việt Nam sẽ phấn đấu để liên 

tục phát triển dựa trên danh tiếng bắt nguồn từ kết quả đã được chứng minh. 

 

   Sứ mệnh 
 

Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp dịch vụ kế toán, thuế và tư vấn doanh nghiệp với chất lượng tốt nhất cho 

khách hàng, cho phép các khách hàng an tâm để tập trung tăng trưởng và phát triển các hoạt động kinh 

doanh. BCM Việt Nam đưa ra các giải pháp tối ưu để giúp khách hàng của chúng tôi đạt được mục tiêu tài 

chính một cách hiệu quả. 

 

   Giá trị Cốt lõi 
 

Tại BCM Việt Nam, chúng tôi mong muốn mọi thành viên đạt được những thành quả của một hệ văn hóa mà 
khuyến khích các giá trị tốt đẹp và phấn đấu để cùng thành công. 

 
Đó là lý do tại sao tất cả các thành viên BCM Việt Nam - Ban giám đốc, trưởng bộ phận và nhân viên công ty 
đều thực hiện theo Bộ tám giá trị cốt lõi. 

 
Những giá trị cốt lõi này xác định cách thức BCM Việt Nam thực hiện, tương tác với các đồng nghiệp và khách 
hàng của chúng tôi. BCM Việt Nam áp dụng những giá trị cốt lõi khi đối mặt với những tình huống khó khăn. 
Những giá trị cốt lõi này cũng giúp BCM Việt Nam duy trì một mức độ chuyên nghiệp cao trong ngành dịch 
vụ của chúng tôi. Nền tảng cơ bản văn hóa BCM Việt Nam cũng dựa trên những giá trị cốt lõi này. 
 

• Khách hàng là trên hết: Làm những cách hiệu quả để mang lại các lợi ích tốt nhất cho khách hàng 
 

• Chính trực: Làm việc đúng theo các nguyên tắc chuẩn mực đạo đức được công nhận 
 

• Tiết kiệm chi phí: Giúp khách hàng giảm thiểu chi phí quản lý, chi phí kinh doanh và chi phí thuế 
 

• Cải tiến liên tục: Liên tục nâng cao kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật nghiệp vụ và chất lượng dịch vụ 

 
• Tuân thủ quy trình: Tuân theo thủ tục quy trình nội bộ và quy định pháp luật 

 

• Cam kết trách nhiệm: Sẵn sàng chịu trách nhiệm về những hành động của chính mình 
 

• Tinh thần tập thể: Hợp tác, trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau 
 

• Tôn trọng: Đánh giá đúng năng lực và sự đóng góp của các thành viên 
 

 

  

 

Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị Cốt lõi 
 

 

Dịch vụ Kế toán Dịch vụ Thuế Dịch vụ Tư vấn Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị Cốt lõi Tại sao BCM? 
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   12 Lý do Lựa chọn BCM Việt Nam 
 

 

• Chứng nhận Hành nghề: BCM Việt Nam được cấp đầy đủ chứng nhận hành nghề theo luật định, bao 

gồm Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ kế toán từ Bộ Tài chính cũng như Giấy chứng nhận kinh doanh 

dịch vụ đại lý thuế của Tổng Cục Thuế 

 

• Kinh nghiệm Thực tế: BCM Việt Nam đã có kinh nghiệm thực tế với hơn 300+ khách hàng ở nhiều 

ngành nghề khác nhau, tham gia hàng trăm cuộc thanh kiểm tra thuế và sẵn sàng áp dụng những kinh 

nghiệm thành công cho các khách hàng mới 

 

• Nhân sự Chuyên nghiệp: BCM Việt Nam có đội ngũ trên 40+ nhân sự gồm chuyên gia thuế, kế toán 

viên hành nghề dày dạn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của 

khách hàng cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp theo quy định 

 

• Quản lý Chất lượng: BCM Việt Nam thiết kế quy trình dịch vụ đảm bảo hiệu quả dựa trên kinh nghiệm 

thực tế nhằm loại bỏ hoàn toàn các rủi ro và được Tổ chức chứng nhận GIC Anh Quốc cấp chứng nhận 

quản lý chất lượng ISO 9001:2015 

 

• Giải pháp Tối ưu: BCM Việt Nam cung cấp những giải pháp tối ưu theo đúng quy định pháp luật nhằm 

khắc phục các rủi ro về thuế và các vấn đề pháp lý khác do vậy giúp khách hàng khắc phục kịp thời, 

giảm thiểu được thiệt hại cho khi bị thanh kiểm tra 

 

• Mức phí Cạnh tranh: BCM Việt Nam đưa ra mức phí dịch vụ phù hợp dựa trên khối lượng công việc thực 

hiện. Chúng tôi luôn thảo luận trước với khách hàng để thiết lập các yêu cầu cụ thể và xác định một cấu 

trúc phí hợp lý, tham gia cùng với khách hàng để kiểm soát chi phí 

 

• Tiết kiệm Chi phí: BCM Việt Nam giúp giảm thiểu chi phí cho bộ máy kế toán của khách hàng và chúng 

tôi còn đưa ra các giải pháp để giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí kinh doanh, chi phí thuế một cách 

hợp lệ theo luật định 

 

• Đảm bảo Thời hạn: BCM Việt Nam có hệ thống quản trị theo dõi tiến độ công việc thực hiện cho từng 

khách hàng, chúng tôi luôn có thể đáp ứng nhu cầu gấp gáp về mặt thời gian và đảm bảo thực hiện công 

việc nhanh nhất trong thời hạn cam kết 

 

• Trách nhiệm Tuân thủ: BCM Việt Nam cung cấp dịch vụ để khách hàng yên tâm rằng tất cả các nghĩa 

vụ tuân thủ của họ được thực hiện đầy đủ. Chúng tôi cũng chịu trách nhiệm làm việc, giải trình số liệu 

với cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước liên quan 

 

• Giá trị Gia tăng: BCM Việt Nam luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua việc cảnh 

báo chính xác, tư vấn miễn phí thường xuyên những vấn đề khách hàng yêu cầu, cập nhật kịp thời những 

thay đổi về chính sách pháp luật 

 

• Bảo mật Thông tin: BCM Việt Nam có nhận thức đặc biệt quan trọng về bảo mật thông tin và an toàn 

dữ liệu của khách hàng. Chúng tôi cam kết mức độ bảo mật và an toàn cao nhất đối với các vấn đề liên 

quan đến thông tin, dữ liệu và chứng từ của khách hàng 

 

• Cam kết Hoàn tiền: Nếu BCM Việt Nam thực hiện sai sót trên các báo cáo và dịch vụ cung cấp, chúng 

tôi sẽ bồi hoàn toàn bộ phí dịch vụ hoặc bất kỳ khoản lãi và tiền phạt nào được tính trên các khoản thuế 

bổ sung 

 

 

 

Tại sao BCM? 
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Dịch vụ Kế toán Dịch vụ Thuế Dịch vụ Tư vấn Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị Cốt lõi Tại sao BCM? 
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   Tổng quan  
 

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, các doanh nghiệp gặp rất nhiều thách thức đối với các đối với việc 

cung cấp thông tin kế toán tài chính cho cổ đông, nhà đầu tư, nhà quản lý, cơ quan thuế, ngân hàng và các 

bên liên quan bên ngoài khác có quan tâm tới các báo cáo, thông tin công bố và kết quả tài chính. 

 

Với sự gia tăng việc giám sát báo cáo tài chính doanh nghiệp và yêu cầu công bố thông tin từ cơ quan quản 

lý, nhiều doanh nghiệp thường gặp khó khăn trong việc xử lý báo cáo tài chính và lập các yêu cầu bổ sung 

theo luật định. 

 

   Làm thế nào BCM Việt Nam có thể giúp đỡ các doanh nghiệp? 
 

BCM Việt Nam cung cấp dịch vụ kế toán và có đội ngũ chuyên gia với kiến thức chuyên sâu kế toán doanh 

nghiệp, có góc nhìn sâu sắc và kinh nghiệm về các ngành nghề kinh doanh. Đội ngũ của chúng tôi có kinh 

nghiệm trong tư vấn cho khách hàng về các khó khăn, vấn đề phức tạp từ các giao dịch phát sinh, quyết 

định trong kinh doanh và sự thay đổi quy định luật pháp. 

 

Sẽ rất hữu ích cho các doanh nghiệp có được sự tư vấn kế toán và hỗ trợ để giúp doanh nghiệp thích nghi và 

thành công. Đội ngũ của chúng tôi cam kết giúp khách hàng đạt được câu trả lời kế toán phù hợp theo chuẩn 

mực, thực tế kinh doanh và yêu cầu luật định. 

 

Đội của chúng tôi cung cấp một dịch vụ phù hợp, hiệu quả chi phí, được hỗ trợ bởi các nguồn lực của một đội 

ngũ các chuyên gia, trở thành một trong những đơn vị dịch vụ kế toán uy tín tại Việt Nam. 

 

 

    Dịch vụ Kế toán 

 
 

Dịch vụ Thiết lập  

Hệ thống Kế toán 

 Khảo sát để xác định hệ thống kế toán phù hợp nhất 

 Thiết lập hệ thống tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính 
 Soạn thảo quy trình kế toán và quy trình luân chuyển chứng từ  
 Lựa chọn hệ thống phần mềm kế toán phù hợp 
 Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo nhân sự cho hệ thống kế toán 

  

Dịch vụ Kế toán  

Hàng tháng 

 Kiểm tra sự hợp lý các hóa đơn, chứng từ kế toán và hồ sơ liên quan 

 Nhập liệu các giao dịch phát sinh vào phần mềm kế toán 
 Thực hiện in sổ sách kế toán và lưu trữ theo đúng quy định 
 Lập báo cáo hàng tháng, quý, năm theo chuẩn mực kế toán Việt Nam  
 Làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề kế toán 

  

Dịch vụ Kế toán trưởng 

 Đóng vai trò là Kế toán trưởng với mục đích đăng ký với cơ quan nhà nước 
 Giám sát và quản lý điều hành hoạt động của bộ máy kế toán 
 Tư vấn để nâng cao chất lượng của hệ thống kế toán và kiểm soát nội bộ 
 Ký tên trên tất cả các tài liệu kế toán, báo cáo theo yêu cầu của pháp luật 
 Thực hiện đại diện cho doanh nghiệp để giải trình với các cơ quan  

  

Dịch vụ Soát xét  

Kế toán 

 Soát xét nghiệp vụ kế toán, báo cáo tài chính và sổ kế toán  

 Xác định những rủi ro trọng yếu và tiềm tàng trên báo cáo tài chính 
 Đưa ra biện pháp khắc phục tối ưu cho doanh nghiệp  
 Hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và chứng từ kế toán hợp lệ   
 Thực hiện đại diện cho doanh nghiệp để giải trình với các cơ quan  

 
 

 

 

Dịch vụ Kế toán 
 

Đảm bảo sự minh bạch và chính xác của các báo cáo tài chính 
 

Tại sao BCM? Dịch vụ Kế toán Dịch vụ Thuế Dịch vụ Tư vấn Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị Cốt lõi 



 

Kế toán . Thuế . Tư vấn      l      www.bcm.com.vn      l      Hotline 0966880880 

6 

 

 

 
 

 
 

   Tổng quan  
 
Sự phức tạp của các sắc thuế khác nhau và rất nhiều thay đổi hàng năm trong pháp luật về thuế tại Việt 

Nam có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp của bạn. Quản trị Thuế Doanh nghiệp 

là quan trọng nếu bạn đang thực hiện thành lập hoặc điều hành một doanh nghiệp. 

 

Doanh nghiệp của bạn cảm thấy khó khăn trong việc việc lập tờ khai thuế và quyết toán thuế? Doanh 
nghiệp của bạn không chắc chắn về trách nhiệm thuế của mình? Doanh nghiệp của bạn đang lúng túng khi 
chính sách thuế thay đổi? Doanh nghiệp của bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp của đại lý thuế chuyên nghiệp 

để xử lý các vấn đề thuế? 

 

   Làm thế nào BCM Việt Nam có thể giúp đỡ các doanh nghiệp? 

 

Các vấn đề thuế thường rất phức tạp và thường xuyên thay đổi. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng dịch vụ của 

BCM Việt Nam, doanh nghiệp của bạn có thể yên tâm với công việc kinh doanh. BCM Việt Nam cũng có các 

chuyên gia trong nhiều lĩnh vực có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc vào các vấn đề kinh doanh, kinh tế và tài 

chính trong một lĩnh vực cụ thể, cũng như là tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế. 

 

Chuyên gia của BCM Việt Nam làm việc với doanh nghiệp để xử lý và giảm thiểu gánh nặng thuế trong doanh 

nghiệp một cách hợp pháp. Các sắc thuế trong doanh nghiệp thường tạo thành một chi phí kinh doanh lớn 

nhưng điều này thường được cắt giảm hoặc hoãn lại với sự giúp đỡ của BCM Việt Nam. 

 

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh nghiệp thay đổi lĩnh vực kinh doanh, chúng tôi có thể 

cung cấp tư vấn để thiết lập và làm thế nào để lựa chọn phương án tối ưu thuế thích hợp nhất. Các chuyên 

gia của BCM Việt Nam cũng sẽ giải thích các luật và quy định của từng sắc thuế để đảm bảo doanh nghiệp 

của bạn đang tuân thủ đầy đủ. 

 

 

   Dịch vụ Thuế  
 

Dịch vụ Đại lý Thuế 

 Lập tờ khai thuế, quyết toán thuế TNDN, GTGT, TNCN và thuế khác  
 Tính toán và thông báo các loại tiền thuế phải nộp theo đúng luật định 
 Ký tên và nộp các tờ khai thuế cho cơ quan thuế trong thời hạn quy định 
 Cập nhật tình trạng thuế hàng tháng đối với các sắc thuế tại doanh nghiệp 

 Chịu trách nhiệm và trực tiếp làm việc, giải trình với cơ quan thuế 

  

Dịch vụ Tư vấn Thuế 

 Tư vấn pháp luật thuế, thủ tục thuế cho từng sắc thuế 
 Tư vấn và cập nhật sự thay đổi chính sách thuế hàng tháng 
 Tư vấn tối ưu chi phí thuế trong doanh nghiệp 
 Tư vấn lập kế hoạch thuế hàng năm  
 Hỗ trợ làm việc và giải trình với cơ quan thuế 

  

Dịch vụ Hoàn Thuế 

 Xem xét phạm vi hoàn thuế và điều kiện hoàn thuế theo quy định 
 Xác định các vấn đề rủi ro hoàn thuế và đề xuất các giải pháp xử lý 
 Tư vấn lập hồ sơ hoàn thuế và chuẩn bị các tài liệu liên quan 
 Hỗ trợ để điều chỉnh tờ khai thuế và các tài liệu bổ sung để hoàn thuế 

 Làm việc với cơ quan thuế và hỗ trợ để có được Quyết định hoàn thuế 

  

Dịch vụ Soát xét Thuế 

 Soát xét hóa đơn, chứng từ, tờ khai thuế và quyết toán thuế  
 Xác định những rủi ro trọng yếu và tiềm tàng về thuế 
 Đưa ra các giải pháp nhằm tối ưu hóa và giảm thiểu rủi ro về thuế 
 Hỗ trợ trong việc thực hiện điều chỉnh tờ khai thuế, báo cáo thuế 
 Hỗ trợ làm việc và giải trình với cơ quan thuế 

 

 

Dịch vụ Thuế 
 

Giúp tối ưu hóa và đơn giản hóa vấn đề thuế cho các doanh nghiệp  
 

Tại sao BCM? Dịch vụ Kế toán Dịch vụ Thuế Dịch vụ Tư vấn Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị Cốt lõi 
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   Tổng quan  
 

 

Với những thay đổi liên tục trong môi trường pháp lý, các công ty có thể gặp khó khăn trong việc chuẩn bị 
các thủ tục hành chính hoặc đưa ra quyết định về lao động, tiền lương, tài chính hoặc áp dụng hệ thống công 
nghệ thông tin. BCM Việt Nam cung cấp một loạt các dịch vụ tư vấn sẽ giúp công ty của bạn hoạt động hiệu 
quả và đưa ra quyết định tốt nhất cho doanh nghiệp. 

 

    

   Làm thế nào BCM Việt Nam có thể giúp đỡ các doanh nghiệp? 
 
BCM Việt Nam cung cấp cho các cá nhân, công ty, nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp một loạt các dịch vụ để 

đáp ứng những thách thức của môi trường kinh doanh ngày nay. Với đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp, có 

kinh nghiệm trong nhiều ngành nghề, chúng tôi có chuyên môn để xử lý thành công các vấn đề phức tạp bao 

gồm: Tư vấn các vấn đề liên quan đến pháp lý doanh nghiệp, tư vấn lao động, tiền lương, bảo hiểm, tư vấn 

tài chính doanh nghiệp, tư vấn triển khai hệ thống công nghệ thông tin. Đội ngũ chuyên gia luật, chuyên gia 

tư vấn kinh doanh, chuyên gia thuế và kế toán của chúng tôi có đủ số lượng và nhân viên phù hợp để đáp 

ứng nhu cầu cần thiết của từng gói tư vấn. Chúng tôi kết hợp kiến thức về kinh doanh, kế toán và sự am 

hiểu về các ngành nghề để đáp ứng nhu cầu cụ thể của khách hàng. 

 

BCM Việt Nam sẽ bắt đầu bằng cách nghiên cứu để nắm bắt về nhu cầu và thách thức trong doanh nghiệp 
của bạn. Sau đó, chúng tôi sẽ tập hợp một nhóm chuyên gia và làm việc với công ty của bạn để tạo ra một 

giải pháp phù hợp áp dụng riêng cho doanh nghiệp của bạn. 

 

   Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp 

 

Dịch vụ Tư vấn Pháp lý 
doanh nghiệp 

 Tư vấn Thành lập doanh nghiệp  
 Tư vấn Giấy chứng nhận đầu tư 

 Tư vấn Thủ tục điều chỉnh đăng ký kinh doanh 
 Tư vấn Thủ tục giải thể doanh nghiệp 
 Tư vấn Thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp 

  

Dịch vụ Tư vấn Lao 
động doanh nghiệp 

 Tư vấn Tiền lương và Tính lương 
 Tư vấn Hợp đồng lao động 

 Tư vấn Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 
 Tư vấn Giấy phép lao động 
 Tư vấn Visa thị thực lao động 

  

Dịch vụ Tư vấn Tài 
chính doanh nghiệp 

 Tư vấn Giảm chi phí doanh nghiệp 
 Tư vấn Lập kế hoạch tài chính và Phân tích tài chính doanh nghiệp 
 Tư vấn Tài chính dự án đầu tư 
 Tư vấn Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp 
 Tư vấn Định giá doanh nghiệp 

  

Dịch vụ Tư vấn Công 
nghệ Thông tin 

 Tư vấn Phần mềm Kế toán doanh nghiệp 
 Tư vấn Phần mềm Quản trị doanh nghiệp 

 Tư vấn Bản quyền Phần mềm và Dịch vụ phần mềm  
 Tư vấn Hệ thống Quản lý thông tin doanh nghiệp 
 Tư vấn Chiến lược Công nghệ thông tin 

 

 

 

Dịch vụ Tư vấn 
 

Giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và tiết kiệm chi phí 
 

Tại sao BCM? Dịch vụ Kế toán Dịch vụ Thuế Dịch vụ Tư vấn Tầm nhìn . Sứ mệnh . Giá trị Cốt lõi 
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   Tổng quan Công ty  

 
Tên công ty:    Công ty TNHH Quản trị Doanh nghiệp BCM Việt Nam 
Tên viết tắt:    BCM Việt Nam 

Mã số thuế:   0106208826 
Địa chỉ:    Số 6 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại:   (84 4) 3791-8197 
Fax:    (84 4) 3791-8198 
Hotline:    0966880880 
Email:    info@bcm.com.vn 

Website:   www.bcm.com.vn 
Đại diện pháp luật:   Vũ Văn Sang, Giám đốc 
Loại hình kinh doanh: Dịch vụ Kế toán, Dịch vụ Thuế và Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp 
 
Đội ngũ Nhân sự: BCM Việt Nam hiện đang hiện có 40 nhân viên. Tất cả các vị trị quản lý và 

nhân sự chủ chốt của BCM Việt Nam đều tốt nghiệp đại học và có hơn 10 
năm kinh nghiệp trong lĩnh vực kế toán, tài chính và thuế. 

 

   Ban Giám đốc  
 
Vũ Văn Sang, Thạc sỹ Quản trị Tài chính, Cử nhân kế toán, Chứng chỉ Kế toán trưởng, Chứng chỉ Hành nghề 
Kế toán, Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ Thuế 
Giám đốc 
 

Chuyên ngành:  Kiểm toán Nội bộ; Quản trị Chi phí Doanh nghiệp; Quản trị Tài chính Doanh 

nghiệp; Mô hình Tài chính; Tư vấn Thuế; Tư vấn Kế toán Doanh nghiệp  
 
Liên hệ:   Email: sangvu@bcm.com.vn    

 
 
Phạm Vĩnh Quý, Cử nhân kế toán, Chứng chỉ kế toán trưởng, Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ Thuế 
 

Phó Giám đốc 
 

Chuyên ngành:  Quản trị Chi phí Doanh nghiệp; Quản trị Tài chính Doanh nghiệp; Mô hình Tài 
chính; Tư vấn Thuế; Tư vấn Kế toán Doanh nghiệp 

  
Liên hệ:   Email: quypham@bcm.com.vn    

 

Lê Anh Bắc, Cử nhân kế toán, Chứng chỉ Kế toán trưởng 
Phó Giám đốc 
 

Chuyên ngành:  Quản trị Chi phí Doanh nghiệp; Quản trị Tài chính Doanh nghiệp; Mô hình Tài 
chính; Tư vấn Thuế; Tư vấn Kế toán Doanh nghiệp 

  

Liên hệ:   Email: lebac@bcm.com.vn    
 
Nguyễn Trọng Điệp, Cử nhân kế toán, Chứng chỉ Kế toán viên 
Phó Giám đốc 
 

Chuyên ngành:  Kiểm toán; Quản trị Tài chính Doanh nghiệp; Tư vấn Thuế; Tư vấn Kế toán 

Doanh nghiệp 

  
Liên hệ:   Email: diepnguyen@bcm.vn    

 
 
 
 
 
 

mailto:info@bcm.com.vn
http://www.bcm.com.vn/
mailto:sangvu@bcm.com.vn
mailto:quypham@bcm.com.vn
mailto:lebac@bcm.com.vn
mailto:diepnguyen@bcm.vn
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    Danh sách Khách hàng 
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    Ý kiến Khách hàng  
 

 
 "Tôi chỉ muốn gửi một lời nhắn nhanh để thông báo với các bạn về điều tuyệt với mà các bạn đã mang 

đến cho chúng tôi gần đây. Chúng tôi đã thực sự gặp khó khăn khi thiết lập và vận hành hệ thống kế 

toán, và các bạn đã đến và giải quyết những khó khăn đó. Cảm ơn đã cung cấp cho chúng tôi một dịch 

vụ tuyệt vời." 

Ông Ahn Kyung Seuk, Giám đốc tài chính 

SCG Vina Technology Company Limited 

 

 "Chúng tôi đã hợp tác với BCM Việt Nam vài năm nay và dịch vụ mà họ cung cấp vô cùng chuyên nghiệp 

và hữu ích. Tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với BCM Việt Nam, họ sẽ tiếp tục cung cấp một dịch vụ không 

kém đối thủ nào." 

Ông Tetsuya Nagao, Giám đốc 

Hino Systech Company Limited 

 

 "BCM Việt Nam cung cấp cho tôi một dịch vụ tuyệt vời, họ thực sự hiểu yêu cầu của chúng tôi và thiết 

lập cho chúng tôi một quy trình kiểm soát chi phí hiệu quả" 

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc điều hành 

Telesens Vietnam Company Limited 

 

 "Tôi đã từng làm việc với một số Công ty dịch vụ kế toán qua mấy năm qua nhưng không một Công ty 

nào hiểu nhu cầu của tôi như BCM Việt Nam. Họ đã nỗ lực cung cấp cho tôi một dịch vụ hoàn hảo" 

Ông Koji Isomura, Tổng Giám đốc 

Sansei Vietnam Company Limited 

 

 "BCM Việt Nam cung cấp cho chúng tôi dịch vụ kế toán chuyên nghiệp với sự hỗ trợ nhiệt tình suốt 2 

năm qua. Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và tận tâm, BCM Việt Nam giúp chúng tôi thiết lập được 

bộ máy kế toán hiệu quả và cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật" 

Ông Shibasaki Mitsuhiro, Giám đốc điều hành 

NextOne Vietnam Company Limited 

 

 "Chúng tôi rất vui mừng về chất lượng dịch vụ mà chúng tôi tiếp tục nhận được từ BCM Việt Nam. Họ là 

1 công ty dịch vụ kế toán cam kết tiết kiệm tiền cho khách hàng" 

Ông Crawford Macandrew, Giám đốc điều hành 

Master Class Recruitment Company Limited 

 

 "Chúng tôi vô cùng ấn tượng với BCM Việt nam kể từ khi thuê họ làm công tác kế toán. Không chỉ bởi họ 

làm việc đúng hạn, đáng tin cậy, và chính xác, mà còn bởi họ có đội ngũ chuyên viên giàu kiến thức và 

rất chuyên nghiệp" 

Ông Martin Phillip, Giám đốc 

NTD Constultancy Company Limited 

 

 "BCM Việt nam là một công ty năng động và đang phát triển, ngoài công tác thuế chuyên nghiệp và đúng 

hạn, họ còn cung cấp một số dịch vụ chuyên biệt như: dịch vụ tư vấn kế toán và tư vấn đầu tư. Chúng 

tôi rất vui mừng với sự hợp tác cùng BCM Việt Nam" 

Ông Yuji Mochizuki, Giám đốc 

Kosai Vietnam Company Limited 
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BCM Vietnam  

Business Management Company Limited. 


