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Kính thưa Quý Khách hàng.,

  

  

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Tiến Dũng
kính chúc Quý khách hàng dồi dào sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.

  

Với phương châm hoạt động "Đồng hành cùng doanh nghiệp" Tiến Dũng thực sự trở thành
người bạn đồng hành đáng tin cậy của Quý Khách hàng,  với đội ngũ chuyên gia kế toán viên,
Chuyên viên kiểm toán, kỷ thuât  điện cơ, điện lạnh, vi tính, cơ khí năng động, sáng tạo, có trình
độ  chuyên môn sâu, trong đó nhiều chuyên gia có năng lực, hoạt động nhiều  năm trong lĩnh
vực, tài chính, ngân hàng, kế toán và kiểm toán, Cơ khi,  điện cơ, điện lạnh, tin học.., am hiểu
hoạt động sản xuất kinh doanh  thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, Đặc biệt có thêm sự liên kết
giữa Tiến Dũng với
Công Ty Kiểm toán 
DCPA
Tại Thủ Đô Hà Nội, Công ty Kiểm toán 
Gốc Việt
tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty CP phần mềm Doanh nghiệp 
V6
, trường Trung cấp Kinh tế kỷ thuật Đăk Lăk...
Tiến Dũng
sẽ mang đến Quý Khách hàng các dịch vụ mà chúng tôi đang triển khai và cung cấp sau:

  

1. Sản xuất, Kinh Doanh Phần mềm máy tính: Đây là thế mạnh của Tiến Dũng thông qua
việc cung cấp các sản phẩm :

  

v Phần  mềm kế toán Doanh Nghiệp theo đặc thù ( DN Sản xuất, DN Thương mại, DN  KD Xe
Máy,DN KD Dược, DN KD Xây Dựng, DN sản xuất kinh doanh Cà phê..)

  

v Phần  mềm quản lý khách hàng theo đặc thù ( Bảo hành., bảo trì xe máy, Bảo  hành bảo trì
Thiết bị văn phòng, bảo hành bảo trì điện thoại..)
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v Phầm mềm quản trị nhân sự, tiền lương

  

v Và các phầm mềm khác phục vụ nhu cầu quản trị doanh nghiệp theo đơn đạt hàng

  

v Phần  mềm diệt vi rút máy tính.( Tiến Dũng là nhà phân phối độc quyền sản  phẩm phần mền
diệt vi rút máy tính Kaspersky tại 05 tỉnh Tây Nguyên)

  

2. Hoạt động đào tạo:

  

Đây cũng là thế mạnh của Tiến Dũng vì Tiến Dũng liên  kết với trường Trung cấp Kinh tế kỹ
thuật tỉnh Đăk Lăk và các trường  Đại học tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các công ty Kiểm toán
làm công tác  đào tạo như:

  

v Lớp bồ dưỡng kế toán trưởng

  

v Lớp kế toán thực hành

  

v Tư vắn đấu thầu..

  

3.Hoạt động kiểm toán: 

  

Đây cũng là thế mạnh của đơn vị vì Tiến Dũng liên kết 2 đơn vị kiểm toán ( Công ty kiểm toán
DCPA ở Hà Nội và Công  ty Kiểm toán Gốc Việt tại TP Hồ Chí Minh) thực hiện cung cấp cá
dịch vụ  như:
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v Kiểm toán Báo cáo tài chính

  

v Kiểm toán tuân thủ

  

v Kiểm toán nội bộ

  

v Kiểm toán xây dựng cơ bản

  

v Kiểm toán các khoản mục theo yêu cầu

  

v Soát xét báo cáo

  

4. Hoạt động tư vấn doanh nghiệp: Đây là lĩnh vực mà Tiến dũng có lợi thế với đội ngũ tư vấn
có kinh nghiệm của 3 công ty Tiến Dũng - Gốc Việt-
DCPA  sẽ đáp ứng tốt nhất
nhu cầu của Quý Khách hàng trong việc cung cấp các  dịch vụ có tính chất quan trọng ảnh
hưởng đến định hướng phát triển của  doanh nghiệp thông qua các dịch vụ:

  

v Tư vấn quản trị chiến lược và sách lược cho doanh nghiệp

  

v Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, thiết lập cấu trúc vốn

  

v Tư vấn mua bán, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp

  

v Thẩm định giá trị doanh nghiệp, định giá cổ phiếu
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v Tư vấn chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp

  

v Tư vấn tài chính doanh nghiệp tổng hợp

  

v Tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ

  

v Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá rủi ro

  

v Tư vấn và định giá giá trị thương hiệu

  

v Tư vấn và tính phí trong nhượng quyền thương mại

  

v Tư vấn đầu tư, lựa chọn danh mục đầu tư, ủy thác đầu tư

  

v Tư vấn lựa chọn và tìm kiếm đối tác chiến lược

  

5. Dịch vụ tư vấn thuế:  Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp và nhà
đầu tư,  những thay đổi của chính sách thuế ảnh hưởng rất lớn đến tình hình sản  xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Đây là lý do mà Tiến Dũng quan tâm nhằm
hỗ trợ cho khách hàng về các sắc thuế cũng như các giải  pháp tối ưu nhất về thuế trong quá
trình hoạt động của mình như:

  

v Tư vấn các ảnh hưởng về thuế đối với từng loại hình doanh nghiệp
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v Tư vấn thực hiện báo cáo thuế hàng tháng và định kỳ theo quy định

  

v Tư vấn thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp

  

v Tư vấn các trường hợp ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

  

v Lập hồ sơ miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ hoàn thuế

  

v Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  

v Tư vấn thuế thu nhập cá nhân

  

6. Các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khác:

  

v Dịch vụ ghi sổ kế toán

  

v Dịch vụ gỡ rối kế toán

  

v Dịch vụ đào tạo

  

v Dịch vụ tuyển dụng theo yêu cầu

  

7. Hoạt động bảo hành, bảo trì thiết bị văn phòng: 
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Đây là cũng là thế mạnh của Tiến Dũng vì đơn vị có đội ngũ  kỷ thuật điện cơ, điện lạnh, vi
tính, cơ khí năng  động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn sâu chuyên theo từng ngành nghề, 
nhiều năm kinh nghiệm.

  

  

8. Về lĩnh vực công nghiệp:

  

v Sản xuất công cụ, dụng cụ phục vụ Nông Nghiệp 

  

v Chế tạo Máy Nông Nghiệp, công nghiệp

  

v Chế tạo xưởng tiền chế.

  

  

  

Thay mặt Công  ty Tiến Dũng chân thành cảm ơn Quý Khách hàng tin cậy dịch vụ của chúng 
tôi. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Quý Khách hàng trong  thời gian tới.

  

  

Trân trọng kính chào
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Công ty CP Tiến Dũng

  

  

Mọi chi tiết xin liên hệ : 

  

Điện thoại: 0500.651.1368; 0500.652.1368; 0500.653.1368; 0500.654.1368; 0500655.1368.

  

Fax: 0500.3958128

  

Địa chỉ : 45 A Ma Khê - Buôn Ma Thuột - ĐăLăk

  

Email: tiendung1368@gmail.com ; tiendung1368@yahoo.com

  

Web: http://www.tiendungbmt.com
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