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One IBC Việt Nam

Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu



One IBC là một trong những công ty Việt 
Nam dẫn đầu trong lĩnh vực dịch vụ thành 
lập công ty tại nước ngoài và hỗ trợ các 
giải pháp kinh doanh hiệu quả. Với uy tín 
và kinh nghiệm lâu năm trong ngành, 
chúng tôi có thể hỗ trợ và đáp ứng các 
nhu cầu, mong muốn của khách hàng với 
những dịch vụ chuyên nghiệp, cam kết và 
bảo mật thông tin khách hàng. Quý 
khách hoàn toàn có thể yên tâm và sử 
dụng các dịch vụ mà chúng tôi mang lại. 

Chúng tôi cung cấp cho quý khách các 

Hỗ trợ
thành lập công ty

Mở tài khoản
ngân hàng

Dịch vụ
văn phòngKế toán

Kiểm toán

Báo cáo thuế
Giấy phép
kinh doanh

One IBC Việt Nam

dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty, mở tài 
khoản ngân hàng (công cụ tài chính), 
dịch vụ văn phòng, kế toán, báo cáo thuế, 
kiểm toán và giấy phép kinh doanh các 
ngành nghề có điều kiện một cách nhanh 
chóng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí. 

One IBC được xây dựng từ nhiệt huyết của 
các nhà lãnh đạo với kinh nghiệm dày 
dặn góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp 
nắm bắt cơ hội mở rộng phạm vi kinh 
doanh một cách dễ dàng.
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Chúng tôi luôn cam kết với khách hàng:

Bảo mật thông tin
tuyệt đối

Chi phí
cạnh tranh

Đội ngũ chuyên gia
có kinh nghiệm

Luôn đảm bảo
tính minh bạch
và rõ ràng

Chúng tôi tự hào được cấp phép và công nhận là nhà cung cấp dịch vụ cho doanh 
nghiệp hàng đầu đến quý khách hàng có nhu cầu đầu tư và thành lập doanh nghiệp 
tại nước ngoài, mở rộng và phát triển thị trường.

One IBC Pte.Ltd sở hữu giấy phép chính thức là Nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp 
tại Singapore (Corporate Service Provider - CSP). 

Chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý và nguồn lực giúp quý khách thành lập công ty một 
cách dễ dàng và nhanh chóng. Bên cạnh đó chúng tôi còn hỗ trợ các dịch vụ liên quan 
cho công ty của quý khách nhằm đáp ứng và tuân thủ các quy định của nước sở tại. 

Số giấy phép: 201602796Z.

CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that

ONE IBC PTE. LTD.
UEN: 201602796Z

FILING AGENT NUMBER: FA20180115

is registered as a Filing Agent
under section 28F of the

Accounting and Corporate Regulatory Authority Act,
from 02 April 2019 to 02 April 2021.

ONG KHIAW HONG
CHIEF EXECUTIVE
ACCOUNTING AND CORPORATE REGULATORY AUTHORITY
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One IBC Limited sở hữu giấy phép 
nhà Cung cấp dịch vụ doanh 

nghiệp và ủy thác tại Hồng Kông 
(The Trust or Company Service 

Provider License - TCSP). 

Số giấy phép: TC001305.

One IBC CPA Limited 

Chúng tôi chính thức sở hữu giấy 
phép Chứng nhận kiểm toán viên 
chuyên nghiệp bởi viện chứng 
nhận kế toán tại Hồng Kông (The 
Hong Kong Institue of Certified 
Public Accountatnts - HKICPA).
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Giấy phép cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Các tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất 
(UAE). One IBC tự hào là đối tác chính thức của Cơ quan đăng ký kinh doanh quốc tế tại Ras 
Al Khaimah (RAK ICC) và  Cơ quan đăng ký kinh doanh tại khu thương mại tự do (RAK EZ).

One IBC chúng tôi đã được cấp giấy phép là đối tác chính thức của Cơ quan quản lý Khu 
thương mại Tự do tại Dubai (Dubai Multi Commodities Centre (DMCC). 

Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp toàn cầu (International service provider) 
tại DMCC. One IBC hỗ trợ quý khách thành lập công ty tại các khu thương mại tự do năng 
động của Dubai. Đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý 
khách sở hữu công ty tại nước ngoài một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. 
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One IBC được vinh danh và tự hào là 
Quý Đối tác cấp cao của ngân hàng 
OCBC Bank. 
2018 One IBC đã tiếp tục được vinh 
danh là Quý đối tác cấp cao của 
ngân hàng OCBC Bank cho sự hỗ trợ 
không ngừng và hợp tác hiệu quả. 

Giải thưởng này đã chứng minh rằng 
One IBC Limited là đối tác chiến 
lược, bền vững với ngân hàng OCBC, 
ngân hàng lâu đời nhất Singapore 
và là tập đoàn cung cấp dịch vụ tài 
chính lớn thứ 2 Đông Nam Á.

Chúng tôi tự hào đã và đang mang đến những giá trị thiết thực lâu dài và giúp quý 
khách mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp với nhiều ngân hàng uy tín một cách 
nhanh chóng và thuận tiện cho các giao dịch quốc tế. 

Là đối tác của nhiều ngân hàng lớn và uy tín tại nhiều quốc gia trên thế giới với những 
thành tựu đã đạt được, quý khách hoàn toàn yên tâm với các dịch vụ mà chúng tôi 
mang lại, luôn đáp ứng những tiêu chí cao nhất và tuân thủ chuẩn mực quốc tế. Vì vậy, 
lựa chọn đối tác tin cậy là một phần không thể thiếu trong giá trị hoạt động cốt lõi của 
One IBC.
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Với hệ thống mạng lưới kinh doanh gồm 32 chi nhánh, văn phòng đại diện và các công 
ty thành viên tại hơn 25 quốc gia trên toàn cầu, đặc biệt có mặt ở các trung tâm tài 
chính quốc tế. Do đó, chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như 
tối ưu thuế của quý khách. 

One IBC hiện đã hỗ trợ hơn 10.000 khách hàng thành lập và quản lý doanh nghiệp và 
có hơn 1.500 khách hàng mới sử dụng dịch vụ hàng năm. Chúng tôi hân hạnh được trở 
thành đối tác chiến lược của quý khách với những dịch vụ chuyên nghiệp và tốt nhất.

10.000
khách hàng

“Giải pháp của chúng tôi. Thành công của bạn.”
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Công ty TNHH One IBC Việt Nam
MST: 0315583926
Địa chỉ: Toà nhà Asia Trade, 507B Huỳnh Tấn 
Phát, Tân Thuận Đông, Q.7, TP. HCM, Việt Nam.
Hotline: 18006758
Mobile/Zalo/Viber/Whatsapp: +84 848777768
Website: www.oneibc.com
Email: vietnam@oneibc.com
Fanpage: fb.com/oneibcvn

Văn phòng tại Singapore (One IBC Pte. Ltd):
1 Raffles Place, #40-02, One Raffles Place, Office 
Tower 1, Singapore, 048616.
Mobile/Whatsapp: +65 932 77 999

Văn phòng tại Hồng Kông (One IBC Limited): 
Unit 1411, 14/Floor, Cosco Tower, 183 Queen's 
Road Central, Sheung Wan, Hong Kong.
Mobile: +852 8199 0825

THÔNG TIN LIÊN HỆ


