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GIỚI THIỆU CHUNG
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT (Kế toán Nhất Việt)

NHẤT VIỆT được thành lập năm 2012 có trụ sở chính tại K280/8A
Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
Công ty ra đời với sứ mệnh hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trong các dịch vụ
pháp lý, thủ tục hành chính về thành lập công ty, dịch vụ kế toán. Công ty sở hữu
một đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề
(chứng chỉ Đại lý Thuế, chứng chỉ Kế toán trưởng, Luật kinh tế). Đồng thời có
nhiều kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chức năng.
TRUNG TÂM TƯ VẤN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG là địa đểm
kinh doanh thứ 2, trụ sở tại 10 Thuận An 4, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê,
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Chúng tôi luôn phát triển, nỗ lực không ngừng để
hỗ trợ, chia sẻ với các cá nhân, doanh nghiệp trong việc giải quyết vấn đề về pháp
lý, kế toán. Công ty hoạt động một cách chuyên nghiệp, tận tâm, uy tín. Chúng tôi
cung cấp dịch vụ kế toán, thành lập công ty với mức thời gian dự kiến hoàn thành
và mức chi phí rõ ràng. Đồng thời luôn nỗ lực hoàn thiện các giấy tờ, hồ sơ, tối ưu
quy trình, thủ tục liên quan. Nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất,
với kết quả như kỳ vọng và nhanh chóng nhất.
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HỒ SƠ PHÁP LÝ
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

Hồ sơ năng lực công ty / 02

HỒ SƠ PHÁP LÝ
GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ
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HỒ SƠ PHÁP LÝ
CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
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Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU
Kế toán Nhất Việt luôn không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối
ưu quy trình tác vụ chuyên nghiệp để trở thành Công ty cung cấp dịch
vụ Kế toán lớn nhất Việt Nam – hướng đến phục vụ 20.000 Doanh
nghiệp

SỨ MỆNH
Kế toán Nhất Việt là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ pháp lý về
luật và kế toán cho doanh nghiệp. Chúng tôi luôn cam kết đem đến
dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, kế toán – thuế cho khách
hàng một cách nhanh chóng, uy tín với mức chi phí phù hợp nhất.
Bên cạnh đó, chúng tôi luôn lắng nghe những chia sẻ đóng góp, phản
hồi của quý khách hàng để hoàn thiện dịch vụ của mình. Công ty luôn
mong muốn trở thành người đồng hành lâu dài trên con đường phát
triển của doanh nghiệp.
Đến nay, công ty là đối tác đáng tin cậy của nhiều khách hàng. Đồng
thời là nơi trao gửi niềm tin khởi nghiệp, là nơi cung cấp dịch vụ kế
toán – thuế uy tín, chất lượng bậc nhất Việt Nam.

05 / Hồ sơ năng lực công ty

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
NHẤT VIỆT cam kết cung cấp Dịch vụ Kế toán trọn
gói cho Khách hàng dựa trên 3 nền tảng chính sau:

Tạo nền tảng kết nối làm việc
hiệu quả giữa KH và Nhất Việt trên
quy trình dịch vụ kết hợp
công nghệ hiện đại được giám sát
tiến độ, kết quả bởi các chuyên gia
Kế toán của Nhất Việt.

01

Cung cấp các giá trị và công cụ
tiện ích liên quan để đảm bảo sự
trải nghiệm tốt nhất cho vòng đời
khách hàng từ đầu đến cuối.

02

Nâng cao trải nghiệm khách hàng
bằng cách luôn đặt khách hàng
làm trung tâm của sự xây dựng
và phát triển.

03
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DỊCH VỤ TRỌNG TÂM
Với phương châm hỗ trợ tối đa doanh nghiệp trên mọi phương diện xây
dựng và quản trị doanh nghiệp hiệu quả, Kế toán Nhất Việt cung cấp đa
dạng loại hình dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

THÀNH LẬP CÔNG TY

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

THAY ĐỔI ĐKKD
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05 LỢI ÍCH
KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI NHẤT VIỆT

01

Hơn 10 năm thành lập và hoạt động. Kết hợp với chuyên môn trình
độ cao của đội ngũ chuyên viên, sự nhiệt tình, tận tâm, công ty luôn
đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, chính xác, đúng quy định
pháp luật.

02

Chi phí phù hợp. Giúp khách hàng tiết kiệm đến 70% so với các
công ty dịch vụ kế toán khác trên thị trường.

03

Công ty luôn đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn đã cam kết với
khách hàng. Hoàn tất thủ tục và giấy tờ nhanh chóng.

04

Tư vấn miễn phí các thủ tục về đăng ký kinh doanh về mặt pháp lý,
thuế. Tư vấn, hỗ trợ kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan trong
quá trình làm việc.

05

Dịch vụ hậu mãi đảm bảo. Tư vấn miễn phí TRỌN ĐỜI cho các
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đăng ký thành lập của công ty, tặng
quà hậu thành lập,…

Từ khi thành lập đến nay,
Kế toán Nhất Việt tự hào
đồng hành, hỗ trợ tư vấn
cho hàng ngàn khách
hàng thành lập công ty,
giải quyết các vấn đề kế
toán – thuế cho nhiều
doanh nghiệp.
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HỆ THỐNG NHÂN SỰ
Nhất Việt luôn coi nhân sự là yếu tố quan trọng nhất quá trình phát triển của
Doanh nghiệp. Nhân sự Nhất Việt gồm: trên 40 nhân viên trong đó 98% có trình
độ Đại học và trên Đại học được đào tạo tại các trường Đại học có uy tín.

15 Chuyên viên Kế toán

10 CTV Kế toán

5 Chuyên viên
kỹ thuật công nghệ

7 Chuyên viên tư vấn

40
NHÂN SỰ

3 Nhân viên
các vị trí khác

Nhất Việt hiện đang sở hữu một đội ngũ Kế toán
với đầy đủ các chứng chỉ đào tạo cập nhật kiến
thức về các lĩnh vực Kế toán, Tư vấn thuế. Năng lực
và nhân sự của Nhất Việt luôn được đánh giá rất
cao bởi các đối tác và khách hàng của Nhất Việt.
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CHUYÊN GIA TƯ VẤN
CHUYÊN NGHIỆP VÀ KỊP THỜI

Founder and CEO

NGUYỄN NGỌC BA (BA NGUYỄN)
Ông Ba Nguyễn tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Kế toán –
kiểm toán, Luật kinh tế, có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề
dịch vụ liên quan. Ông tham gia nhiều khóa đào tạo dành
cho các chuyên gia trong các lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp,
kế toán và hiện là thành viên, Hội viên hội tư vấn thuế của
nhiều tổ chức, hội nhóm tại Việt Nam.

0905 430 439
LIÊN HỆ NGAY TƯ VẤN MIỄN PHÍ

admin@nhatviet.com.vn

Hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp, kế toán. Hơn 15 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực điều hành, xây dựng, quản lý hệ thống và phát triển thương hiệu cho
các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ toàn quốc, đặc biệt nhiều đơn vị được triển khai
tại Thành Phố Đà Nẵng.
Trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, dịch vụ kế toán Ông đã tham gia tư vấn và chỉ đạo các hợp
đồng tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế – kế toán với nhiều loại hình doanh nghiệp
như DNNN, Công ty CP, Công ty TNHH, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM THỰC CHIẾN
Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành, xây dựng, quản lý hệ thống và phát triển
thương hiệu Kế toán Nhất Việt. Đặc biệt trong các vấn đề pháp lý, kế toán Ông đã tham gia
tư vấn và chỉ đạo hệ thống nhân sự công ty thực hiện các nội dung chuyên môn liên quan
pháp lý doanh nghiệp, tư vấn thuế – kế toán với nhiều loại hình doanh nghiệp như DNNN,
Công ty CP, Công ty TNHH, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài…
GIÁ TRỊ HƯỚNG ĐẾN
Dẫn dắt bộ máy Kết toán Nhất Việt phát triển bền vững thông qua việc xây dựng “giá trị
thật” cho khách hàng và môi trường “phát triển bản thân” cho đội ngũ nhân sự của công
ty. Trở thành Công ty dịch vụ kế toán, pháp lý doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Trân trọng
giá trị trải nghiệm và thấu hiểu những Khó khăn cùng đồng đội – Ước muốn của khách
hàng và dành thời gian thấu hiểu chính mình.
ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI
Từ thành quả đem lại giá trị về mặt doanh số cho doanh nghiệp, bước sang giai đoạn
những khó khăn hiện tại, Ông định hướng đem lại giá trị thật cho Người dùng cuối cùng
(Khách hàng), và mong muốn cộng đồng nhìn nhận Kế toán Nhất Việt là đơn vị Đại lý thuế
cung cấp dịch vụ kế toán, thành lập công ty chuyên nghệp, uy tín, chính xác và mang hiệu
quả cao.
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CHUYÊN GIA TƯ VẤN
CHUYÊN NGHIỆP VÀ KỊP THỜI

Trưởng Phòng Kế toán dịch vụ

DƯƠNG THỊ TÂN ĐỊNH (TÂN ĐỊNH)
Hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – thuế, Bà Tân Định
phụ trách công tác kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán và đào tạo
nhân lực trong Công ty dịch vụ kế toán Nhất Việt. Bà Tân Định là cử
nhân chuyên ngành kế toán, có đầy đủ các chứng chỉ hành nghề
dịch vụ kế toán, kế toán trưởng và hiện là thành viên hội nhóm
chuyên ngành Kế toán – Thuế tại Việt Nam.

0906454247 (Phím 1)
LIÊN HỆ NGAY TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ketoan@nhatviet.com.vn

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ
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CHUYÊN GIA TƯ VẤN
CHUYÊN NGHIỆP VÀ KỊP THỜI

Chuyên viên Kế toán dịch vụ

TRẦN HÀN HUỆ THANH (HUỆ THANH)
Tôi Huệ Thanh là cử nhân chuyên ngành Tài chính – Kế toán, hiện
đảm nhận chức vụ Chuyên viên tư vấn Kế toán tại Kế toán Nhất
Việt. Nhiều năm công tác tại Kế toán Nhất Việt với chức danh
Chuyên viên Kế toán và với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
tư vấn tư vấn thuế, kế toán, lao động, bảo hiểm, tiền lương, Tôi luôn
mang đến những giá trị gia tăng cho khách hàng bằng các giải
pháp tư vấn chính xác, hiệu quả.

0906 454 247 (Phím 1)
LIÊN HỆ NGAY TƯ VẤN MIỄN PHÍ

ketoan@nhatviet.com.vn

BẰNG CẤP - CHỨNG CHỈ
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CHUYÊN GIA TƯ VẤN
CHUYÊN NGHIỆP VÀ KỊP THỜI

Chuyên viên Pháp lý – kinh doanh

NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM (THÚY DIỄM)
Tôi Thúy Diễm tốt nghiệp cử nhân Luật kinh tế – Trường Đại Học
Kinh Tế Đà Nẵng. Hiện tại tôi chịu trách nhiệm phụ trách tư vấn
dịch vụ pháp lý doanh nghiệp, tư vấn và hợp tác khách hàng, xây
dựng và phát triển khách hàng tại Kế toán Nhất Việt. Nhiều năm
công tác tại Kế toán Nhất Việt với chức danh Chuyên viên Pháp lý –
kinh doanh, tôi đã trực tiếp giải quyết, xử lý các vướng mắc về thủ
tục thành công ty cho nhiều khách hàng gồm các loại hình doanh
nghiệp trong nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
các dự án đặc thù…

0906 454 247 (Phím 2)
kinhdoanh@nhatviet.com.vn

LIÊN HỆ NGAY TƯ VẤN MIỄN PHÍ

BẰNG CẤP
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ĐIỂM NỔI BẬT

CHỈ CÓ TẠI NHẤT VIỆT

VẬN HÀNH TRÊN NỀN CÔNG NGHỆ
TỰ ĐỘNG HIỆN ĐẠI BẬC NHẤT VIỆT NAM

SỞ HỮU HỆ THỐNG CHUYÊN GIA GIỎI

CHI PHÍ TIẾT KIỆM 85% CHI PHÍ SO VỚI
THỊ TRƯỜNG

GIẢM 90% RỦI RO SAI SÓT CÁC VẤN ĐỀ VỀ
KẾ TOÁN – THUẾ

TĂNG 95% HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ NỘI BỘ,
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

TRỞ THÀNH CÔNG TY DỊCH VỤ KẾ TOÁN
CHUYÊN NGHIỆP – HƯỚNG ĐẾN PHỤC VỤ
20.000 DOANH NGHIỆP
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TIÊN PHONG

VẬN HÀNG CÔNG NGHỆ
NHẤT VIỆT tự hào là một trong những công ty
tiên phong vận hành dịch vụ kế toán trên nền công nghệ hiện đại.

Hệ thống quản lý ERP
Giúp quản lý tổng thể hoạt động
Công ty theo quy trình chuyên
nghiệp, chặt chẽ và chuẩn xác.

Hệ thống AMS - Accounting
Management System
Phần mềm hỗ trợ KH theo dõi
trực quan tiến độ công việc, lưu
trữ BCTC, hóa đơn chứng từ và
cung cấp cho KH các phân tích
BCTC, khuyến nghị thông minh

Hệ thống Email/SMS tự động
Hỗ trợ thông báo, kết nối giữa
Nhất Việt và Khách hàng tại các
trong quá trình làm việc.
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QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ
MINH BẠCH - CHUYÊN NGHIỆP

Quy trình thực hiện dịch vụ tại Kế toán Nhất Việt luôn rõ ràng và minh bạch trong
từng thao tác. Các giai đoạn trong quy trình luôn được Kế toán Nhất Việt thể hiện
rõ và khách hàng có thể tham gia vào tất cả các bước trong quy trình. Đảm bảo
thực hiện nghiệp vụ đúng hạn và đầy đủ. Hơn hết, quy trình tại Kế toán Nhất Việt
cam kết đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối và chịu hoàn toàn trách nhiệm khi thất
lạc, rò rỉ thông tin.

BƯỚC 1:

TIẾP NHẬN THÔNG TIN

Chuyên viên tư vấn liên hệ trao đổi, tiếp nhận thông tin của Quý khách
hàng qua điện thoại và đặt lịch hẹn khảo sát.

BƯỚC 2:

KHẢO SÁT VÀ BÁO PHÍ

Bộ phận Nghiệp vụ thẩm định lại thông tin & khảo sát sổ sách thực tế
tại Doanh nghiệp để tư vấn và báo phí các gói dịch vụ kế toán trọn gói
phù hợp.

BƯỚC 3:

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Sau khi đồng ý với mức phí, gói dịch vụ được tư vấn, Kế toán Nhất Việt
và Quý khách tiến hành ký kết hợp đồng dựa trên thỏa thuận của hai
bên.

BƯỚC 4:

TẠO KÊNH GIAO TIẾP

Bộ phận Phụ trách sẽ tạo các kênh giao tiếp (Email/SMS/ZALO) để trao
đổi, tiếp nhận & phản hồi thông tin xử lý kịp thời cho Quý khách hàng.

BƯỚC 5:

KÍCH HOẠT HỆ THỐNG

Kích hoạt hệ thống chăm sóc khách hàng (Email/SMS/ZALO) và hệ
thống vận hành nội bộ (quản lý tác vụ, báo cáo của Kế toán).

BƯỚC 6:

TIẾN HÀNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

Tiến hành thực hiện dịch vụ theo quy trình Kế toán chuẩn mực đảm
bảo tiến độ công việc thực hiện đúng quy trình Tháng/Quý/Năm.

Hồ sơ năng lực công ty / 16

THƯ VIỆN NHẤT VIỆT
Chuyên trang tìm kiếm và tra cứu Văn bản
Kế toán - Pháp luật miễn phí

Tổng hợp và cập nhật liên tục văn bản pháp luật
Các mẫu Hợp đồng Kinh tế
Kho trung tâm dữ liệu giá trị ưu tiên cao
về Pháp lý doanh nghiệp - Đăng ký kinh doanh

Nhất Việt đã và đang đem đến sự hài lòng

hơn 10.000+ doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực
ngành nghề khác nhau.

4.000 khách hàng
Đã thành lập doanh nghiệp thành công cùng Nhất Việt

1.500 khách hàng
Đã tin tưởng sử dụng Dịch vụ kế toán trọn gói

500 khách hàng
Đã sử dụng các dịch vụ liên quan khác
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

HẢI SẢN
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BÁO CHÍ NÓI VỀ NHẤT VIỆT

19 / Hồ sơ năng lực công ty

BÁO CHÍ NÓI VỀ NHẤT VIỆT
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HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
GIAO LƯU GẮN KẾT THÀNH VIÊN
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THANK YOU!
----------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT (Kế toán Nhất Việt)

0906 454 247 - 02363 608 979
admin@nhatviet.com.vn
www.ketoannhatviet.vn
10 Thuận An 4, Thanh Khê, Đà Nẵng

Hồ sơ năng lực công ty / 22

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ NHẤT VIỆT
(Kế toán Nhất Việt)
0906 454 247 - 02363 608 979
admin@nhatviet.com.vn
www.ketoannhatviet.vn
10 Thuận An 4, Thanh Khê, Đà Nẵng

