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Vina Bookkeeping được thành lập bởi I-Glocal và ông 
Võ Tấn Hữu nhằm cung cấp dịch vụ chuyên sâu về ghi sổ, kế 
toán, thuế và tư vấn cho Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại 
Việt Nam.
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Hồ sơ doanh nghiệp 03

VỀ I-GLOCAL

Tập đoàn I-GLOCAL CO., LTD. (tên viết tắt: IGL) là tập 
đoàn tư vấn chuyên nghiệp của Nhật Bản trong mảng 
Thuế - Kế toán - Đầu tư cho các doanh nghiệp phát 
triển kinh doanh tại khu vực Việt Nam và Cambodia. 
IGL cung cấp dịch vụ trọn gói từ hỗ trợ bước đầu của 
giai đoạn đầu tư cho đến giai đoạn vận hành kinh 
doanh nhằm giúp cho các doanh nghiệp Nhật Bản có 
thể an tâm phát triển thị trường.

VỀ ÔNG VÕ TẤN HỮU

Ông Hữu có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư 
vấn tài chính, kế toán, thuế cho các Doanh nghiệp Nhật 
Bản và FDI tại Việt Nam. Ông gia nhập I-Glocal từ năm 
2005, với cương vị Phó tổng giám đốc, phụ trách và chịu 
trách nhiệm chính mảng dịch vụ kế toán, kê khai thuế, 
quản trị Doanh nghiệp, M&A và tư vấn cho khách hàng 
Nhật Bản. Năm 2014, ông cùng với I-Glocal trực tiếp 
thành lập và điều hành Vina Bookkeeping với vai trò Chủ 
phần hùn và Tổng giám đốc.

Ông tốt nghiệp đại học Kinh Tế TPHCM, chuyên ngành 
kế toán, có Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ tài chính 
cấp và Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục 
thuế cấp. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Hội kế 
toán hành nghề Việt Nam (VICA).

I-GLOCAL GROUP



NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Với mong muốn trở thành đối 
tác tin cậy, góp phần vào thành công 
của Quý doanh nghiệp tại Việt Nam, 
Chúng tôi cam kết thực thi sứ mệnh 
Chất lượng dịch vụ là trên hết (Quality 
First) và tinh thần Phục vụ tận tâm 
(Omotenashi) xuyên suốt,  vượt qua 
sự kỳ vọng của Quý khách hàng.

Trích thông điệp của CEO, Ông Võ Tấn Hữu

ÔNG VÕ TẤN HỮU
Tổng giám đốc | VNCPA | VNCPT

Trương Ngọc Khánh
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Trần Mai Thảo
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Lưu Hồng Mùi
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Thiều Thị Chúc
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Nguyễn Thị Dung
Phó giám đốc | VNCPA | VNCPT

Bùi Bảo Nguyên
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Trần Thị Ngọc Thiên
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Phạm Nguyễn Nhật Thiên
Trưởng phòng

Nguyễn Thị Ngọc
Trưởng phòng | VNCPA | VNCPT

Hồ sơ doanh nghiệpvinabookkeeping

Chúng tôi tập hợp các nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm cung 
cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại Việt Nam. 
Nhân sự của chúng tôi có đầy đủ các giấy phép hành nghề kế 
toán do Bộ tài chính cấp và giấy phép hành nghề đại lý thuế do 
Tổng cục thuế cấp.



TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ

Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng hết 
lòng theo tinh thần Omotenashi của 
Nhật, cam kết quyền lợi của khách hàng 
ở vị trí cao nhất.

Chúng tôi áp dụng quy tắc làm việc của 
Nhật là Horenso bao gồm Báo cáo – Liên 

lạc – Thảo luận trong nội bộ Công ty 
cũng như khi cung cấp dịch vụ cho 

Khách hàng.

Áp dụng chu trình PDCA trong việc lập 
kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và gửi báo 
cáo cho khách hàng

Luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng 
và cải thiện để chất lượng dịch vụ ngày 

càng tốt hơn, đáp ứng và vượt qua kỳ 
vọng khách hàng.

�    Công nghệ thông tin

�    Dịch vụ thuê ngoài

�    Logistic

�    Bán buôn và bán lẻ

�    Truyền thông

�    Nhà hàng

�    Xây dựng

�    Sản xuất

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI 
THUỘC CÁC LĨNH VỰC

KHÁCH HÀNG NHẬT BẢN
VÀ FDI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
PHÁT HÀNH

HỒ SƠ KHAI THUẾ ĐÃ LẬP TÍNH LƯƠNG, BẢO HIỂM

CHÚNG TÔI TỰ HÀO ĐÃ CUNG CẤP 

Khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp, văn phòng đại diện, 
văn phòng nhà thầu của Nhật Bản và khối FDI đầu tư tại Việt Nam.

KHÁCH HÀNG

Chúng tôi cam kết thực thi sứ mệnh Chất lượng dịch vụ 
là trên hết (Quality First) và tinh thần Phục vụ tận tâm 
(Omotenashi) xuyên suốt.
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Tại Vina Bookkeeping, chúng tôi hiểu những thách thức của bạn trong việc quản lý kế toán, thuế và tính 
lương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế dịch vụ chuyên biệt của mình phù hợp với nhu cầu của 
Khách hàng. Tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng, Vina Bookkeeping cung cấp sự linh hoạt trong việc 
lựa chọn các dịch vụ đa dạng. Chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dịch vụ cung cấp, 
đúng như những gì chúng tôi đã hứa. 

TIẾT KIỆM THỜI GIAN & CHI PHÍ 
TỐI ĐA
Bạn sẽ có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và chi 
phí dành cho các công việc quản trị như nhập dữ 
liệu, tính toán và kiểm tra báo cáo.

CHÍNH XÁC VÀ KỊP THỜI
Với kinh nghiệm và tinh thần phục vụ khách hàng 
tận tâm, chúng tôi cam kết cung cấp các báo cáo 
chính xác và kịp thời tuân thủ deadline của khách 
hàng.

TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Chúng tôi thường xuyên cập nhật các quy định 
pháp luật mới nhất và đưa ra các lời khuyên 
chuyên nghiệp để bạn có thể yên tâm quản trị và 
tuân thủ quy định mới nhất.

GIẢM THIỂU RỦI RO THẤP NHẤT
Chúng tôi cũng đưa ra các lời khuyên chuyên 
nghiệp và giải pháp áp dụng trong thực tế để 
khách hàng giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm thuế.

�    Dịch vụ bookkeeping

�    Dịch vụ kế toán

�    Dịch vụ đại lý thuế

�    Dịch vụ lao động và tiền lương

�    Dịch vụ cho thuê nhân sự

�    Dịch vụ tư vấn quản trị

�    Dịch vụ đào tạo

�    Dịch vụ kiểm tra trực tuyến

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm 
đáp ứng nhu cầu quản trị của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của VBK, doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán nội bộ 
tại doanh nghiệp, toàn bộ các công việc liên quan đến lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo 
thuế theo luật định sẽ do nhân viên của VBK đảm nhận toàn bộ.

Chúng tôi xây dựng các gói dịch vụ kế toán chuyên nghiệp trọn gói cho từng loại hình doanh nghiệp dịch 
vụ, thương mại, xây dựng, sản xuất.

�    Kiểm tra và phân loại các tài liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp.

�    Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.

�    Lập báo cáo tài chính tháng theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

�    Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.

�    Hỗ trợ làm việc với kiểm toán viên khi kết thúc năm tài chính.

�    Lập và in sổ sách kế toán theo quy định.

�    Kê khai thuế GTGT theo quy định.

�    Kê khai và quyết toán thuế TNCN theo quy định.

�    Kê khai và quyết toán thuế TNDN theo quy định.

�    Kê khai và quyết toán thuế nhà thầu theo quy định.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ BOOKKEEPING
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
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DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ ĐẠI LÝ THUẾ

Đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm 
cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật Bản 
và FDI, có đầy đủ Giấy phép hành nghề do Bộ 
tài chính và Tổng cục thuế cấp.

TƯ VẤN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Chúng tôi sẽ phái cử nhân viên của mình 
tới làm việc như là nhân viên nội bộ 
của Quý doanh nghiệp.

�    Thuê ngoài kế toán viên

�    Thuê ngoài kế toán trưởng

�    Thuê ngoài admin văn phòng đại diện

CHO THUÊ NGOÀI NHÂN SỰ

DỊCH VỤ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ CHO THUÊ NHÂN SỰ
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

DỊCH VỤ KẾ TOÁN
�    Dịch vụ kế toán trọn gói

�    Lập báo cáo tài chính hàng tháng

�    Soát xét báo cáo tài chính

�    Tư vấn kế toán chuyên sâu

�    Hỗ trợ kế toán ngắn hạn

�    Cho thuê nhân sự kế toán

�    Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài chính

từ VAS sang IFRS

�    Kê khai và quyết toán thuế TNCN 

cho chuyên gia nước ngoài

�    Dịch vụ hoàn thuế GTGT

�    Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

�    Dịch vụ soát xét tuân thủ về thuế

�    Dịch vụ hỗ trợ thanh kiểm tra thuế

�    Dịch vụ chuẩn bị thủ tục áp dụng hiệp định thuế

�    Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện

�    Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng nhà thầu

nước ngoài

DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

ACCOUNTING

tuyệt đối

Bảo mật 
thông tin lương một cách

�    Trọn gói tính lương

�    Giấy phép lao động nước ngoài

�    Xây dựng chính sách lương

�    Tư vấn chuyên sâu lao động

10 11Hồ sơ doanh nghiệpvinabookkeeping



DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
Học viên sẽ học theo bộ chứng từ và quy trình, 
mẫu biễu thực tế áp dụng cho Doanh nghiệp 
Nhật Bản và FDI. Sau khóa học, học viên tự tin 
lập được báo cáo tài chính hàng tháng và hồ sơ 
khai thuế tại Doanh nghiệp. 

�    Hướng dẫn lập báo cáo tài chính hàng tháng

�    Hướng dẫn kê khai và quyết toán thuế TNCN

�    Hướng dẫn lập quyết toán thuế TNDN

�    Kế toán thực hành

Giúp Doanh nghiệp nắm rõ năng lực của nhân 
viên để có kế hoạch huấn luyện đào tạo phù 
hợp, đánh giá mức độ thăng tiến hàng năm. 
Giúp người làm bài đánh giá được năng lực thực 
tế của mình từ đó giúp cải thiện, cập nhật kiến 
thức phù hợp để phát triển bản thân.

�    Bài kiểm tra nghiệp vụ được xây dựng dựa trên
các tình huống thực tế tại Doanh nghiệp. Nghiệp
vụ kế toán doanh nghiệp

�    Nghiệp vụ thuế

�    Nghiệp vụ tính lương lao động

�    Nghiệp vụ tổng hợp kế toán, thuế và lao động 

KIỂM TRA TRỰC TUYẾN

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ KIỂM TRA TRỰC TUYẾN
DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

�    Tư vấn quản lý dòng tiền

�    Tư vấn quản lý hàng tồn kho

�    Tư vấn quản lý chi phí

�    Tư vấn xây dựng quy trình

tính giá thành sản phẩm

Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm 
cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật bản và FDI, có đầy đủ 
Giấy phép hành nghề do Bộ tài chính và Tổng cục thuế cấp. 

Chúng tôi sẽ làm việc trực tiếp với Ban giám 
đốc, bộ phận kế toán và các phòng ban liên quan 
để thu thập thông tin, tài liệu từ đó tư vấn, xây 
dựng quy trình phù hợp cho Doanh nghiệp.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN TRỊ

12 13Hồ sơ doanh nghiệpvinabookkeeping



•   GIẤY KHEN CỦA HỘI TƯ VẤN THUẾ VIỆT NAM
•   GIẤY KHEN CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN 

VIỆT NAM

TOP 10
DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ KẾ TOÁN

2018 - 2019

Năm

DO BỘ TÀI CHÍNH XẾP HẠNG
lớn nhất Việt Nam

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
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VĂN PHÒNG CỦA CHÚNG TÔI

Hình quầy tiếp tân văn phòng HCM
Hình văn phòng làm việc VBK HAN
Hình văn phòng làm việc VBK HCM
Hình phòng họp
Hình phòng hội thảo

1
2

3

4
5
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LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
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VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH
A: Lầu 14, Tòa Tháp TNR, 180 Nguyễn Công Trứ, Quận 1
T: 028 3821 0375    |   E: info@vinabookkeeping.com
W: vinabookkeeping.com

VĂN PHÒNG HÀ NỘI
A: Lầu 12, Tòa Tháp Indochina Plaza, 241 Xuân Thủy, 
Quận Cầu Giấy
T: 024 3795 4295    |   E: info@vinabookkeeping.com 
W: vinabookkeeping.com
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OUTLINE

Tên Công ty

Văn phòng

Năm thành lập

Nhà đầu tư

Đại diện

Ngành nghề kinh doanh chính

Khách hàng chủ yếu

Xếp hạng

Giấy khen

Hội viên

Website

Email

Số nhân viên 

Số nhân viên có chứng chỉ 
hành nghề kế toán

Số nhân viên có chứng chỉ 
hành nghề đại lý thuế

Số nhân viên có chứng chỉ 
IFRS

Công ty TNHH Kế Toán Vina

Trụ sở chính ở TPHCM và chi nhánh tại Hà Nội

2014

I-Glocal (Nhật Bản) và Ông Võ Tấn Hữu

Ông Võ Tấn Hữu, Tổng giám đốc

Dịch vụ kế toán, Dịch vụ đại lý và Dịch vụ tư vấn

Các Doanh nghiệp, Văn phòng đại diện, Văn phòng nhà thầu 
của Nhật Bản và khối FDI đầu tư tại Việt Nam.

Hai năm liền được Bộ tài chính xếp hạng thuộc Top 10 
Doanh nghiệp dịch vụ kế toán lớn nhất Việt Nam

Giấy khen của Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA),
Giấy khen của Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Hội viên của Hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) và 
Hội tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

vinabookkeeping.com

info@vinabookkeeping
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Vina Bookkeeping là thành viên thuộc Tập đoàn I-Glocal (Japan)


