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Gia đình anh Quyết vừa trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Bạn là bạn thân của anh 

Quyết tại Việt Nam. Biết bạn đang làm việc trong lĩnh vực tư vấn tài chính, anh Quyết có nhờ 

bạn tư vấn hoạch định tài chính cho gia đình anh. Khi gặp gỡ gia đình anh Quyết, bạn có các 

thông tin và các dữ liệu về tình hình tài chính, thu nhập và chi tiêu của gia đình anh Quyết 

như sau: 

Vòng 1: Đường về quê hương 

Chị Jolie Le, sinh năm 1987, là con út được sinh ra trong một gia đình người Việt giàu truyền 

thống kinh doanh nhà hàng Việt tại Hoa Kỳ. Bố mẹ Jolie định cư ở New Mexico vào cuối 

thập niên 70. Gia đình khởi nghiệp với một nhà hàng thức ăn Việt và hiện nay đã phát triển 

thành chuỗi nhà hàng do các anh chị em trong gia đình quản lý.  

Anh Quyết, sinh năm 1986, là người giàu hoài bão với ước mơ đi du học ngành chế biến thực 

phẩm. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 vào năm 2005, anh Quyết trúng tuyển chương trình cử nhân 

của một trường đại học tại Hoa Kỳ với học bổng 50% học phí. Bố mẹ anh Quyết đã tích luỹ 

được 300 triệu đồng và vay thêm ngân hàng 2 tỷ đồng để đóng học phí và trang trải sinh hoạt 
phí cho anh Quyết du học tại Hoa Kỳ. Theo hợp đồng vay, món vay sẽ đáo hạn vào cuối năm 

2015, vốn gốc hoàn trả đều mỗi tháng. Lãi tính theo dư nợ giảm dần với lãi suất được xác 

định vào đầu mỗi quý dựa trên lãi suất huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam kỳ hạn 12 

tháng do ngân hàng công bố cộng 4%. Bố mẹ anh Quyết có hai người con, cả gia đình cư ngụ 

trong căn nhà có diện tích đất 60m
2
 ở Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà này đã được 

bố mẹ anh Quyết dùng làm tài sản đảm bảo cho hợp đồng vay nợ nói trên. Mẹ anh Quyết ở 

nhà nội trợ, bố anh Quyết trước đây là lãnh đạo của một doanh nghiệp nhà nước, đã nghỉ hưu 

từ năm 2011. Anh trai anh Quyết bị dị tật bẩm sinh, không thể tự nuôi sống bản thân. 

Với cá tính mạnh mẽ và tính tự lập cao, chị Jolie không muốn lệ thuộc vào hoạt động kinh 

doanh của gia đình mà xin làm việc bán thời gian tại công ty kinh doanh nhà hàng thức ăn 

nhanh khi còn là sinh viên. Tại đây, chị Jolie đã quen anh Quyết và hai người kết hôn vào 

năm 2010, anh chị có một cô con gái vào năm 2011. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Quyết và 

chị Jolie trở thành nhân viên chính thức của công ty. Anh Quyết làm cho bộ phận quản lý 

chất lượng sản phẩm còn chị Jolie làm ở bộ phận phát triển kinh doanh. Thu nhập của hai anh 

chị đảm bảo để có cuộc sống đầy đủ cho gia đình. Hàng tháng, anh Quyết gửi tiền về Việt 
Nam phụ giúp bố mẹ, trả nợ vay ngân hàng.  

Cuối năm 2013, vì sức khoẻ của bố mẹ mình, anh Quyết muốn đưa gia đình về định cư ở Việt 

Nam. Trong lúc đó, bố mẹ Jolie muốn con gái mình sẽ là người kế nghiệp hoạt động kinh 

doanh của gia đình tại Hoa Kỳ. Vì yêu chồng, chị Jolie sẵn lòng về Việt Nam nhưng băn 

khoăn lớn nhất của chị là thu nhập sẽ giảm sút, không đảm bảo được mức sống như đã có và 

khó có điều kiện tích luỹ để sau này đưa các con đi học tại Hoa Kỳ. Vì vậy, chị Jolie ấp ủ khi 

về Việt Nam, chị sẽ phát triển hoạt động kinh doanh nhà hàng món ăn Việt theo mô hình mà 

gia đình chị đã rất thành công ở Hoa Kỳ. Chị Jolie biết rằng việc này sẽ không hề dễ dàng khi 

thị phần thức ăn nhanh tại Việt Nam đang nằm trong tay các thương hiệu nổi tiếng của nước 



 

PUBLIC - 2 

 

ngoài. Chị cũng lo ngại bản thân không có kinh nghiệm sống và hiểu biết môi trường kinh 

doanh ở Việt Nam, còn anh Quyết thì chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý lẫn kinh doanh. 

Trước khi về Việt Nam, số tiền hai vợ chồng có được là 100.000 USD trong đó 45.000 USD 

là tài sản trước hôn nhân của Jolie. Giữa năm 2014, khi chính thức về Việt Nam, gia đình anh 

chị tạm thời ở tại nhà bố mẹ anh Quyết. Tuy nhiên, anh chị muốn mua một căn hộ với số tiền 

khoảng 2,2 tỷ đồng để ở riêng. Anh Quyết có quốc tịch Việt Nam nên anh chị không gặp khó 

khăn khi mua nhà. Do sinh trưởng ở Hoa Kỳ nên điều mà chị Jolie quan tâm là vấn đề sở hữu 

tài sản của vợ chồng theo quy định của Việt Nam. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc đi lại, chị 
Jolie có ý định đem xe ô tô do chị đang sử dụng tại Hoa Kỳ về Việt Nam. Chiếc xe này được 

chị Jolie mua vào tháng 7/2013 với giá 40.000 USD.  

Với bằng cấp và kinh nghiệm đã có, anh Quyết được nhận vào làm việc tại một công ty kinh 

doanh đồ uống của Hoa Kỳ với thu nhập trước thuế ước tính trong năm 2015 là 45 triệu 

đồng/tháng. Còn chị Jolie làm quản lý cho công ty kinh doanh thức ăn nhanh của Hoa Kỳ với 

mức thu nhập trước thuế ước tính trong năm 2015 là 85 triệu đồng/tháng. Do cả hai vợ chồng 

anh chị đều bận rộn với công việc nên họ thuê một người giúp việc với chi phí là 5 triệu 

đồng/tháng. Chi phí hàng năm cho bậc học mầm non ở trường quốc tế là 120 triệu đồng. Bắt 

đầu lớp 1, chi phí mỗi năm sẽ tăng khoảng 10 triệu đồng so với lớp trước đó. Các chi phí 

khác cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng con gái vào khoảng 10 triệu đồng/tháng. Anh chị cũng 

mong muốn khi con mình 18 tuổi thì sẽ cho bé trở về Hoa Kỳ để học đại học. Để đảm bảo an 

toàn tài chính cho gia đình, anh Quyết dự tính sẽ lập khoản dự phòng với mức từ 5% đến 7% 

tổng thu nhập sau thuế. 

Ngoài ra, qua tìm hiểu bạn có thêm các thông tin như sau: 

- Anh Quyết có thể được nhận tài sản thừa kế tại Việt Nam. 

- Gia đình anh Quyết dự định sẽ sinh thêm con vào năm 2016. 

- Con anh Quyết có quốc tịch Hoa Kỳ. 

- Mỗi năm anh chị có kế hoạch đi Hoa Kỳ một lần để thăm bố mẹ Jolie và đi du lịch ở 

các nước khác.  

- Chị Jolie mong muốn khai trương nhà hàng món ăn Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh 

trong khoảng 2-3 năm tới.  

Từ các thông tin trên, bạn hãy tư vấn cho gia đình anh Quyết các vấn đề sau: 

1. Hoàn thành bảng cân đối thu, chi dự tính trong năm 2015. Lưu ý, cần tính toán các 

ảnh hưởng của thuế thu nhập cá nhân. 

2. Kế hoạch mua nhà. 

3. Kế hoạch mua xe hoặc đưa xe đã sử dụng ở Hoa Kỳ về Việt Nam. 

4. Kế hoạch tài chính cho con đi học tại Việt Nam và học đại học tại Mỹ.  

5. Vấn đề sở hữu tài sản, thừa kế theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
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6. Lập kế hoạch thành lập và hoạt động nhà hàng món ăn thương hiệu Việt Nam mà 

Jolie ấp ủ.  

Bạn có thể đưa ra các giả thuyết cần thiết cho các tư vấn và tính toán của mình. 

Thu nhập, chi phí gia đình anh Quyết – Năm 2015 (triệu đồng) 

Thu nhập sau thuế của anh Quyết ??? 

Thu nhập sau thuế của chị Jolie ??? 

Tổng thu nhập sau thuế 
Khoản dự phòng  ??? 

Các khoản chi tiêu 

 Tiền trả nợ khoản vay du học ??? 

Chi phí điện, nước, truyền hình, điện thoại, internet 18 

Chi phí thực phẩm 120 

Chi phí tiệc tùng, ăn ngoài 30 

Chi phí thuê người giúp việc ??? 

Phí bảo hiểm tài sản 6 

Phí bảo hiểm y tế 12 

Chi phí sử dụng ô tô  60 

Chi phí các vật dụng cá nhân 12 

Chi phí quà tặng 10 

Chi phí giải trí 12 

Chi phí du lịch ??? 

Chi phí nuôi con ??? 

Tiền học cho con ??? 

Tổng các khoản chi tiêu ??? 

Số tiền thặng dư (thu nhập sau thuế - khoản dự phòng – tổng các khoản chi tiêu) ??? 

Hình thức trình bày: 

1. Các kết quả tính toán phải chi tiết rõ ràng và thực hiện trên bảng tính Excel và thể 

hiện trong bài dự thi để Ban giám khảo kiểm tra 

2. Bài làm trình bày trên file word, số trang tối đa là 10 trang A4 (không bao gồm phụ 

lục). Có thể đính kèm các phụ lục để minh họa thêm cho các tính toán và các lập luận 

của bài. Số trang phụ lục không được vượt quá số trang của bài làm. 

Lưu ý: Bài làm không được sử dụng logo của HSBC dưới mọi hình thức. 

 

 

 


