
CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP 

1. Chỗ ngồi làm việc: 

- Doanh nghiệp sẽ có 1 vị trí làm việc riêng được 

trang bị đầy đủ bàn ghế, điện thoại, máy lạnh, 

điện, nước, nước uống, đồng thời được sử dụng 

các tiện ích chung: khu vực tiếp khách, phòng 

họp, internet và các máy văn phòng: scan, photo, 

fax, print … 

- Là nơi doanh nghiệp có thể đặt địa chỉ làm việc, 

có thể giao dịch, tiếp khách, giới thiệu sản phẩm, 

tiếp nhận thư từ, bưu phẩm. 

- Mức phí hỗ trợ chỉ từ 1.200.000 VNĐ/vị 

trí/tháng đối với các Doanh nghiệp thuộc Vườn 

ươm Doanh nghiệp Trẻ. 

2. Đặt địa chỉ văn phòng: 

- Doanh nghiệp được đặt bảng tên trên khu vực 

đặt bảng hiệu chung của BSSC 

- Lễ tân, tiếp khách: Doanh nghiệp được sử 

dụng khu vực tiếp khách chung, được lễ tân đón khách khi 

khách đến giao dịch 

- Doanh nghiệp được tiếp tân hỗ trợ tiếp nhận thư từ, bưu phẩm và thông báo 

đến Doanh nghiệp bằng email. 

- Được phục vụ nước uống miễn phí, được truy cập internet tốc độ cao, wifi… 

- Mức phí hỗ trợ chỉ từ 350.000 đồng/tháng đối với các Doanh nghiệp thuộc 

Vườn ươm Doanh nghiệp Trẻ. 

3. Phòng họp 

- Doanh nghiệp có thể đón tiếp khách trong và ngoài 

nước tại 02 phòng họp thuộc Trung tâm đã được 

trang bị đầy đủ bàn ghế, bảng, viết, internet, điện 

thoại, hệ thống lạnh…  phù hợp với nhu cầu tiếp 

khách của Doanh nghiệp: 

o Phòng họp nhỏ: tối đa 10 khách 

o Phòng họp lớn: tối đa 30 khách 

- Ngoài ra, Doanh nghiệp còn được hỗ trợ sử dụng các 

tiện ích như nước uống, in ấn, photo, phòng 

chờ…trong quá trình tổ chức tiếp khách, hội họp. 

 

 

 

 



4. Các dịch vụ tiện ích 

 

Chuyển tiếp thư từ bưu phẩm: Nhận chuyển tiếp thư từ, bưu phẩm 

đến địa chỉ theo yêu cầu. 

 Fax, scan, photo, in ấn: Doanh nghiệp được sử dụng máy scan, 

photo, in ấn của BSSC 

 

 

 Điện thoại viên trả lời: Lễ tân BSSC sẽ tiếp nhận và trả lời các 

cuộc gọi theo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp 

 Máy chiếu: hỗ trợ máy chiếu phục vụ các buổi họp 

 

 

Máy tính để bàn (desktop): hỗ trợ máy tính để bàn cho các doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ chỗ ngồi làm việc tại BSSC. 

 

5. Các nghiệp vụ hỗ trợ 

a. Dịch vụ kế toán 

b. Dịch vụ HCNS 

c. Dịch vụ đăng ký thành lập Doanh nghiệp 

d. Dịch vụ đăng ký thay đổi thông tin Giấy Đăng 

ký kinh doanh 

Tùy theo khối lượng, tính chất công việc và đặc 

thù hoạt động của Quý Doanh nghiệp, chúng tôi sẽ 

có mức phí hỗ trợ phù hợp. 

 

 

HÃY LIÊN HỆ ĐỂ CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐỒNG HÀNH VÀ HỖ TRỢ BẠN KHỞI NGHIỆP 

Liên hệ: Ms.Tường Vy -  Điện thoại: 08.5404 3555 

Email: vy.le@bssc.vn  
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