KPMG tại Việt Nam
Hà Nội: Tầng 46, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Phạm Hùng, Cầu Giấy.
Đà Nẵng: D3, Tầng 5, Indochina Riverside Tower, Số 74, Bạch Đằng, Hải Châu.
Hồ Chí Minh: Tầng 10, Sunwah Tower, Số 115, Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1.
Website: https://home.kpmg.com/vn/en/home.html

GIỚI THIỆU VỀ KPMG TẠI VIỆT NAM
Tại KPMG, sự chuyên nghiệp và chính trực luôn là kim chỉ nam về mặt chuyên môn của chúng tôi trong nhiều năm
qua. Cùng với cách tiếp cận năng động trong thời đại công nghệ thông tin, tính chuyên nghiệp và chuyên môn cao
của KPMG trong các lĩnh vực Kiểm Toán, Thuế và Tư vấn Quản trị đã mang đến cho chúng tôi cơ hội được làm
việc cùng nhiều doanh nghiệp và giúp họ giải quyết những thách thức trong chiến lược - quản lý - vận hành, thúc
đẩy đổi mới để từ đó tạo nên sự đột phá và phát triển. Bên cạnh đó, tinh thần hợp tác và đổi mới cũng chính là cốt
lõi trong cách tiếp cận của chuyên viên KPMG nhằm mang đến giá trị đích thực và bền vững cho khách hàng và xã
hội.
Thành lập năm 1994, KPMG hiện là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam
với hơn 1,400 chuyên viên và 41 Thành viên Điều hành.
Những cột mốc chính
1994: KPMG tại Việt Nam và Campuchia được thành lập với 50 chuyên viên Thuế và Kiểm toán
2013: Văn phòng KPMG thứ hai được đưa vào hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh tại tòa nhà Paragon,
nơi tập trung số lượng lớn các công ty và tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh, ngân hàng và tài chính nội
địa và toàn cầu.
2012: Văn phòng KPMG tại Hà Nội chuyển đến tòa nhà Keangnam với diện tích hơn 3,000m2, bao gồm
trung tâm Đào tạo - Phát triển tân tiến.
2013: KPMG tại Việt Nam nhận quyền sở hữu từ KPMG International nhằm đẩy nhanh chiến lược nội địa
hóa để giải quyết và hỗ trợ tốt hơn các nhu cầu kinh doanh tại Việt Nam.
2015: Khánh thành văn phòng KPMG tại Đà Nẵng. KPMG là “Big Four” duy nhất có văn phòng và nhân
viên trực tiếp hỗ trợ các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp địa phương tại Miền Trung.
2016: KPMG Legal được thành lập nhằm cung cấp các dịch vụ pháp lý dành cho khách hàng. KPMG Legal
hiện có hơn 70 chuyên viên Pháp lý cùng làm việc với các chuyên gia KPMG khác trong lĩnh vực Kiểm toán,
Thuế & Tư vấn Quản trị trọng trong “khối dịch vụ tích hợp KPMG”.
2020: Với hơn 1,400 chuyên viên và 41 Thành viên Điều hành, KPMG đã hỗ trợ hơn 6,000 doanh nghiệp hàng
năm tại các Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, và Đà Nẵng.
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KPMG in Vietnam
Hanoi: 46th Floor, Keangnam Hanoi Landmark Tower, 72 Building, Plot E6, Pham Hung,
Cau Giay New Urban Area
Danang: Unit D3, 5th Floor, Indochina Riverside Tower, No. 74, Bach Dang, Hai Chau 1,
Hai Chau
Hochiminh: 10th Floor, Sunwah Tower, No. 115, Nguyen Hue, Ben Nghe, District 1
Website: https://home.kpmg.com/vn/en/home.html

ABOUT KPMG IN VIETNAM
KPMG has been working in Vietnam since 1994, and our essential principle has always been to leverage the
firm’s global intellectual capital, combined with the practical experience of our local professionals.
We have long tradition of professionalism and integrity. Combined with our dynamic approach to serving clients in
a digitally driven world, our expertise in Audit, Tax and Advisory services has seen us work with renowned
companies to help them solve complex challenges, steer changes, disrupt sectors and grow. Collaboration and
innovation are ingrained in our approach with our people aiming to provide genuine, sustainable value for our
clients and the society.
KPMG in Vietnam has supported a great number of enterprises (over 6,000 clients) covering Multinationals,
Private, State-owned enterprises, and Start-ups in leading sectors of the economy such as agribusiness, real
estate, retail, oil and gas, telecommunications, manufacturing, food & beverage, as well as banks and financial
institutions.
Today, KPMG in Vietnam is one of the largest professional firms in Vietnam with offices in Ho Chi Minh, Hanoi,
Danang, and Phnompenh with around 1,400 staff and 41 Partners.
Key milestones
1994: KPMG opens in Vietnam & Cambodia, 50 tax and audit staff
2013: opens second office in Ho Chi Minh city, located in Paragon Tower. A new development area where
a number of global and local trading, banking & financing companies and corporations reside.
2012: relocates to its Hanoi office to a brand-new flagship Keangnam tower, with space of over 3,000 square
meters, including a state-of-the-art learning & development center.
2013: KPMG in Vietnam takes ownership from KPMG International – accelerating the local strategy to better
address local-and-unique business needs
2015: inaugurates KPMG office in Da Nang. The only Big Four who has office presence and on-theground staff to support foreign investors and local businesses in Central Region.
2016: launches KPMG Legal to provide high quality legal. KPMG Legal now has a team of more than 70 legal
staff, working with other KPMG professionals of Audit, Tax, and Advisory as part of an integrated ‘one-KPMG’
team
2020: KPMG have provided services to more than 6,000 clients, with offices in Ho Chi Minh, Hanoi, Danang,
more than 1,400 staff and 41 Partners
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