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1.2. Thông tin chung 

Hạng mục Chi tiết 

Tên thương mại Golden Era Investment Ltd. 

Website www.goldenera.vn 

Năm thành lập 01/2010     Kinh doanh : 01/2011 

Văn phòng Lầu 5A, tòa nhà GMA 

307/6 Nguyen Van Troi, Ward 1, HCMC, Vietnam  

Đại diện pháp lý Vu Hong Thu 

Nghiệp vụ • Dịch thuật Anh-Nhật-Việt 

• Nghiệp vụ hỗ trợ tổng hợp (Call Center 

Hệ thống mạng 

lưới 

• Nhân viên văn phòng 

• Đội ngũ thông dịch viên 

• Chuyên gia Anh, Nhật 

• Hệ thống các công ty bản địa hỗ trợ hoạt động 

Điện thoại 08.3844.1808    Fax：08.3844.1878 

Hotline 0903.147.068 

Email info@goldenera.vn  

mailto:info@goldenera.vn


GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

- Tinh thần đổi mới 

     “Tinh thần đổi mới” là yếu tố sống còn đối với sự tồn 

tại của một doanh nghiệp. Trong mọi thời đại, doanh 

nghiệp phải biết duy trì tinh thần đổi mới không 

ngừng vươn lên để đáp ứng các yêu cầu thay đổi 

của thời đại.  

 

-  SỰ SÁNG TẠO 

     Golden Era tận dụng sức sáng tạo của nguồn lao 

động trẻ, để xây dựng môi trường làm việc năng 

động, sáng tạo. Mỗi thành viên đều đóng vai trò 

quan trọng trong việc đem lại sức mạnh tổng hợp 

cho toàn bộ công ty, xây dựng một môi trường kinh 

doanh không bị bó buộc, thông qua đó đóng góp cho 

sự phát triển của toàn công ty.  

 

• SỰ ĐỒNG LÒNG 

 Để tăng cường sức mạnh của doanh nghiệp, công ty 

phải nâng cao sự kết nối giữa các thành viên. Mỗi 

thành viên phải đồng hành và góp phần vào mục tiêu 

chung, không ngừng nỗ lực để hỗ trợ cho sự phát 

triển của công ty. 

CREATIVE 

COOPERA
TIVE 

INNOVA
TIVE 



1. Trân trọng “Con người và tài sản”：Ngoài việc kiếm tìm lợi nhuận, vai trò của doanh 
nghiệp là phải đem lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan như “Khách hàng – Nhân viên – 
Xã hội - Các đối tác”. Ngoài yếu tố “con người”, doanh nghiệp nhận thức rằng các “tài sản” 
của doanh nghiệp là thành phẩm kiến tạo của tự nhiên. Do đó, doanh nghiệp có vai trò sử 
dụng các tài sản và tài nguyên con người một cách hiệu quả nhằm góp phần xây dựng một 
Hành tinh xanh sạch đẹp. 

2. Tính tăng trưởng: Sự lớn mạnh của doanh nghiệp được thể hiện thông qua tầm vóc của 
doanh nghiệp đó. Để đạt được sự tăng trưởng doanh nghiệp, các thành viên trong công ty 
phải nắm bắt được rằng công ty không bán sản phẩm hay dịch vụ, công ty bán “giải pháp” 
cho khách hàng. Sản phẩm và dịch vụ chỉ là hình thức. Khách hàng tìm kiếm giải pháp 
thông qua sản phẩm và dịch vụ của công ty. Do đó, nhân viên phải bằng mọi giá đem lại 
giải pháp tốt nhất cho khách hàng.  

3. Tinh thần thách thức：Một doanh nhân tốt là một người điềm tĩnh và quyết đoán trong việc 
đưa ra các quyết định hành động, có tinh thần đương đầu với các thách thức để vươn lên. 

4. Tính quyết đoán và tư tưởng kinh doanh rộng mở： Doanh nghiệp cần có một tầm nhìn 
rộng mở và nhạy bén với mọi cơ hội kinh doanh, không nên bị ràng buộc trong định kiến, từ 
đó mới có khả năng nắm bắt được các cơ hội tốt. 

5. Tinh thần thời đại: Mọi thứ luôn luôn thay đổi, một doanh nghiệp cũng phải không ngừng 
thay đổi và làm mới mình để bắt kịp với nhu cầu của thời đại. Trong bất kỳ thời đại nào, 
điều khách hàng trông chờ ở một doanh nghiệp không phải là sản phẩm hay dịch vụ, mà là 
“giải pháp” đối với các vấn đề mà họ đang vướng mắc. Do đó, các doanh nghiệp phải không 
ngừng đáp ứng nhu cầu của thời đại để đưa ra các giải pháp kịp thời nhanh chóng.  

TRIẾT LÝ KINH DOANH 



Doanh nghiệp và những bên liên quan 

会社 

Khách hàng 

Nhân viên 

Các đối tác Xã hội 

Công ty 



 Hòa mình cùng xu thế 
TOÀN CẦU HÓA, trở thành 
một doanh nghiệp lớn trong 
ngành. 

 Trở thành một doanh 
nghiệp phát triển bền vững 
100 năm. 

 Trở thành một DOANH 
NGHIỆP ĐI ĐẦU về khả năng 
lợi nhuận và MÔI TRƯỜNG 
LAO ĐỘNG 

 

 

Tầm nhìn công ty 
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Hỗ trợ tổng hợp 
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2. 業務内容 



:Lĩnh vực biên dịch 

Dịch sách 

Dịch website 

Dịch kinh tế, 

Bằng sáng chế 

Dịch tài liệu chuyên môn 

Dịch tài liệu và hồ sơ công chứng 



      PHƢƠNG CHÂM DỊCH THUẬT 

GOLDEN  

ERA 

Giá thành tốt 
Chất lƣợng 

Dịch vụ tốt 



Bộ máy dịch thuật (ba trụ cột chính） 

1 

Trình độ  

Con người 

2 

Quy trình 

chuyên 

nghiệp 

3 

Áp dụng 

công nghệ 

Bộ máy dịch thuật 



Bộ máy dịch vụ với nguồn nhân lực chất lượng cao 

Thành quả  

Bản dịch 

Năng lực 
của thông 
dịch viên 

nội bộ  

Bộ máy 
đào tạo nội 

bộ 

1.Kỹ thuật 
dịch 
2.Cách 
nghiên cứu 
văn bản 

Hệ thống thông dịch viên 

Ngoài công ty 

Hệ thống ngƣời bản xứ 



PLAN 

Phân tích  

bản dịch 

DO 

Dịch thuật và 

Kiểm tra 3 lớp 

CHECK 

Kiểm định 

ACTION 

Giao hàng 

1. Nhân viên nhận đơn đặt hàng từ khách 

và lực chọn ngƣời dịch phù hợp. 

3. bản dịch đƣợc kiểm tra morat (chính tả, 

câu cú, điều chỉnh layout). Bản dịch Anh, 

Nhật đƣợc kiểm định bởi Native Check 

2. Triển khai dịch thuật, kiểm tra hai lớp. 

4. Trƣởng phòng tổng hợp bản dịch và 

bàn giao cho khách, lắng nghe feedback 

từ khách hàng. 

2. Quy trình dịch 

14 



THÀNH TÍCH DỊCH THUẬT 

• Thành lập năm 2010, Golden Era là công ty dịch thuật hàng đầu Việt 

Nam, với một hệ thống khách hàng rộng khắp gồm nhiều Tập đoàn lớn 

của Nhật Bản như Aeon, Takashimaya, Honda, Tokyu, YKK, LIXIL, 

Dentsu Alpha, Sapporo, JTB – những doanh nghiệp hàng 

đầu Nhật Bản. 
• Khác với những doanh nghiệp dịch thuật khác, Golden Era chỉ tập trung 

cung cấp dịch vụ dịch thuật với 2 ngôn ngữ là Anh và Nhật Bản. 

• Ngoài các tập đoàn lớn của Nhật, chúng tôi cũng là đối tác cung cấp 

dịch vụ hàng đầu cho nhiều doanh nghiệp Châu Âu, Singapore, 

Thái Lan, các Hiệp hội doanh nhân của Nhật Bản như 

JICA, JETRO và nhiều tổ chức và phái đoàn của Nhật Bản.  

• Ở Việt Nam, chúng tôi là đối tác dịch thuật tin cậy của nhiều cơ quan 

ban ngành nhà nước của Việt Nam như Sở Ngoại Giao, Sở Kế 

hoạch Đầu tư, UBND TPHCM, Sở Ngoại Vụ TPHCM 



• Với hệ thống thông dịch viên phủ sóng 

toàn quốc khắp các tỉnh thành như 

TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, 

Đồng Nai và nhiều tỉnh thành lớn của 

Việt Nam, chúng tôi cung cấp dịch vụ 

phái cử phiên dịch viên cho các dự án 

như Dự án ngắn ngày, dài ngày, điều tra 

thị trường, với nhiều loại hình phiên dịch 

như : Dịch bắc cầu, nối tiếp, dịch 

cabin.  
 

Thành tích 



 Trong lĩnh vực dịch thuật, công ty chúng 
tôi xây dựng hệ thống Dịch kiểm tra 3 lớp
、với hệ thống người bản xứ Anh và Nhật 
giúp kiểm tra bản dịch trong quy trình 
cuối cùng. Chúng tôi nhận dịch tài liệu 
trên mọi lĩnh vực từ kỹ thuật, y tế, văn 
hóa, giáo dục, kinh doanh, đầu tư, tài 
chính, ngân hàng, bảo hiểm. 

 Bộ máy dịch thuật của chúng tôi có kinh 
nghiệm dịch lâu năm và ý thức bảo mật 
cao với mọi tài liệu cung cấp cho khách 
hàng.  

Thành tích 



2.Thành tích dịch thuật 

 Ngoài khối lượng tài liệu dịch thuật 
đồ sộ, chúng tôi cũng biên dịch nhiều 

tác phẩm bằng tiếng Nhật sang tiếng 
nước ngoài và xuất bản tại Việt Nam. 

 Những dự án lớn của các cơ quan nhà 
nước như : JICA,JETRO, Tiêu chuẩn Việt 
Nam, Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản 



Liên kết với Nhà xuất bản tại Việt Nam 

2. Một số tác phẩm được Golden Era dịch thuật tại Việt Nam 

Nguyên tác 

Tiếng Việt 



Tác phẩm kinh tế 



2. Tác phẩm y tế 



  2. Tác phẩm kỹ năng sống 

日本語原作 ベトナム語版デザイン 



日本語原作 ベトナム語版デザイン 

2. Tác phẩm tâm lý 



Hệ thống thông dịch viên 

Thông dịch song song 

Thông dịch đồng hành 

Thông dịch hội nghị 

Thông dịch nối tiếp 



Hệ thống thông dịch viên 

Hơn 100 thông 
dịch viên ưu tú 

và có kinh 
nghiệm sinh 
sống tai Nhật 

Bản!!! 



THÔNG DỊCH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI? 

1. Năng lực tiếng Nhật 

2.  Kiến thức chuyên sâu 

3. Kinh nghiệm làm việc lâu năm 



Hình ảnh hoạt động 

MC tiếng Nhật： 

 



Hình ảnh hoạt động 

MC và hình ảnh phiên dịch 

 



2.2. Khách hàng 



Khách hàng  

Công ty y tế của  
Nhật Bản Tập đoàn thép Nhật 

Bản 

Khu công 
nghiệp Việt 

Nam Singapore 

Yamaha Việt Nam 

Đài phát thanh truyền 
hình Việt Nam 



Golden Era Call Center  

• Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 



Tận dụng kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành, Golden 
Era cũng cung cấp các dịch vụ sau:  

 Tư vấn pháp lý (thành lập doanh nghiệp, xin Giấy phép lao 
động, Visa, miễn trừ bảo hiểm cho doanh nghiệp Nhật) 

 Giới thiệu nhân sự tiếng Nhật 

 Kết nối thương mại giữa doanh nghiệp Nhật Bản và bản địa.  

 Tìm kiếm bất động sản 

 Cửa sổ tư vấn doanh nghiệp (điều tra thị trường, nhận tư 
vấn khách hàng cả những yêu cầu nhỏ nhất) 

Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 



THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI 

• Mạng lưới các đối tác và 

doanh nghiệp rộng khắp, 

từ các ban ngành cơ quan 

đến trường đại học, nhà 

xuất bản tại Việt Nam. 

Thế mạnh của chúng tôi 

Kiến thức  

Về thị trƣờng  

bản địa 

Mạng lƣới 

Doanh  

nghiệp 

Kinh nghiệm 

kinh doanh 

• Kinh nghiệm kinh doanh 

tích lũy lâu năm tại bản 

địa hỗ trợ tối đa khách 

hàng   

• Kiến thức về thị 

trường lao động, thị 

trường kinh doanh 

và văn hóa lao động 

tại Việt Nam. 



DỊCH VỤ DỊCH THUẬT 

TIẾNG NHẬT SỐ 1 

VIỆT NAM + TƯ VẤN 

TỔNG HỢP CHO MỌI 

DOANH NGHIỆP CÓ 

NHU CẦU ĐẦU TƯ VÀO 

VIỆT NAM 

NHỮNG DỊCH VỤ “SIÊU TỐT” CỦA GOLDEN ERA 



GOLDEN ERA NO1 TRANSLATION COMPANY 

 CÔNG TY DỊCH THUẬT TIẾNG NHẬT SỐ 1 VIỆT NAM  

 CỬA SỔ TƢ VẤN TỔNG HỢP (NHẬN MỌI YÊU CẦU 

ĐẶT HÀNG TỪ QUÝ KHÁCH HÀNG) 



Click to edit Master subtitle style 

NGÔN TỪ KẾT NỐI CON NGƯỜI 


