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American Corporate Services, Inc.  

Dịch Vụ Doanh Nghiệp Tại Hoa Kỳ Dành Cho Bạn 

 

           Các doanh nghiệp khác nhau hoạt động theo các mô hình khác nhau. Các doanh nghiệp ở các quốc 

gia khác nhau có phương thức hoạt động hoàn toàn khác biệt. Do đó, việc thành lập một doanh nghiệp 

mới ở nước ngoài hay mở rộng kinh doanh hiện có sang một thị trường mới ở nước ngoài nên được thực 

hiện với sự khôn ngoan và cẩn trọng là điều cần thiết.  

         American Corporate Services, Inc. (ACS) có kinh nghiệmchuyên môn sâu sắc và cách tiếp cận 

khách hàng như thể họ là gia đình. ACS tin rằng khách hàng của chúng tôi là gia đình của chúng tôi. 

Phạm vi của các dịch vụ ACS được trải rộng, không chỉ tập trung vào các vấn đề thuế hay địa điểm kinh 

doanh mà còn bao gồm:  

• Đăng ký thành lập công ty mới tại mọi tiểu bang Hoa Kỳ và hải ngoại .  

• Đăng ký với Internal Revenue Services (IRS) và thiết lập Số thuế.  

• Tài khoản ngân hàng tại Hoa Kỳ và hải ngoại.  

• Thiết lập các hoạt động hằng ngày từ một văn phòng ảo - Kế toán và sổ sách, thuế, quản lý và hỗ 

trợ pháp lý.  

• Cung cấp tất cả các Giám đốc, Người quản lý, và Cổ đông hoặc Thành viên được yêu cầu cho các 

đơn vị đó.  

• Bảo vệ thông tin độc quyền của bạn mọi lúc.  

           Văn phòng ảo mà ACS thiết lập là của chính bạn, hoàn chỉnh với địa chỉ và số điện thoại. ACS có 

khả năng xử lý tất cả mọi thứ từ công việc thư ký bình thường cho đến điều hành các giai đoạn kinh doanh 

của khách hàng, bao gồm sổ sách kế toán, chuẩn bị thuế, và hỗ trợ pháp lý hoàn chỉnh. 

Bạn hoàn toàn có thể chọn một dịch vụ hoặc các dịch vụ kết hợp hoặc tất cả cách dịch vụ trọn gói của 

ACS. Bất kể nhu cầu kinh doanh của bạn là lớn hay nhỏ, bạn sẽ luôn nhận được sự chú ý và thận trọng 

của chúng tôi đến từng chi tiết.  

http://www.business-visa-usa.com/


Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để biết thêm thông tin: www.USA-ACS.com, www.Business-

Visa-USA.com  
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