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Nexia International 

www.nexia.vn  

 2004: Thành lập Công ty Hợp danh 

Kiểm toán và Tư vấn STT và trở 
thành Công ty thành viên của RSM 

Quốc tế  

 2009: Liên kết với Mazars và đổi 

tên thành Mazars STT Việt Nam 

 2012: Gia nhập mạng lưới ECOVIS 
toàn cầu trở thành ECOVIS STT 

Việt Nam 

 9/2014: Gia nhập Tập đoàn kiểm 

toán và tư vấn NEXIA International 
và trở thành Nexia STT 

 

Lịch sử 

 Hơn 120 nhân viên chuyên nghiệp 

 6 Partner và hơn 20 trưởng phòng có các 
chứng chỉ hành nghề trong nước và quốc tế 

như CPA Việt Nam, ACCA (Anh Quốc), CPA 
Úc, Chứng chỉ Kiểm toán viên Nội bộ (CIA) 

được cấp bởi Viện Kiểm toán viên Nội bộ  

Hoa Kỳ (IIA - USA), vv… 

 Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp tốt nghiệp 

các trường đại học danh tiếng, chuyên 
ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, luật và 

thông thạo ngoại ngữ 

 Đội ngũ chuyên gia tư vấn của công ty giàu 
kinh nghiệm, có kỹ năng chuyên môn cao, 

đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cùng với mạng 
lưới rộng khắp các chuyên gia từ Việt Nam 

và các nước với nhiều chuyên môn khác 
nhau. 

 

Nhân sự 

Nexia STT - Năng lực của chúng tôi 

www.nexia.vn  



  

 

 

Dịch vụ Kiểm toán 

 Kiểm toán tuân thủ 

 Kiểm toán một phần Báo 
cáo Tài chính và các thủ 
tục đã được thỏa thuận 
trước 

 Kiểm toán theo tiêu 
chuẩn GAAP Quốc tế và 
theo phạm vi quyền hạn 
của tiêu chuẩn GAAP 

 Soát xét báo cáo tài 
chính  

 Điều tra gian lận 

 Kiểm toán nội bộ 

 Báo cáo quyết toán  

  
 

Dịch vụ Tư vấn Kế toán và 
Tài chính Doanh nghiệp 

 Thiết lập hệ thống kế toán và 
đăng ký liên quan 

 Kế toán và lập báo cáo tài chính 

 Đối chiếu, ví dụ như số dư ngân 
hàng hoặc tài khoản phải 

thu/phải trả 

 Quản lý các tài khoản phải 
thu/phải trả 

 Dịch vụ kế toán trưởng 

 Lập và lưu giữ các hồ sơ về 
khấu hao tài sản cố định 

 Trợ giúp thực hiện các giao dịch 
cụ thể, ví dụ như xử lý đặt 
hàng/thanh toán. 

 

Dịch vụ Tư vấn Thuế trong nước 

và quốc tế  

 Dịch vụ tư vấn hoạch định thuế 

 Kê khai tuân thủ các quy định pháp 
luật và tính lương 

 Hoạch định thuế đối với cá nhân và 
doanh nghiệp 

 Kiểm soát thuế và kê khai thuế 

 Dịch vụ khiếu nại về thuế 

 Soát xét trước khi thanh quyết toán 
thuế và tham gia hỗ trợ thanh quyết 
toán thuế 

 Tuân thủ thuế cá nhân và doanh 
nghiệp 

 Chuẩn bị và lập hồ sơ kê khai thuế 

 Rà soát thuế và soát xét chẩn đoán 
thuế 

 Tư vấn và hỗ trợ hợp đồng thuế 

 Hoàn thuế và thanh quyết toán thuế 

 Tư vấn chuyển giá trong giao dịch 
liên kết  

  
 

Dịch vụ Tư vấn Doanh nghiệp 

 Tư vấn đầu tư và mô hình doanh nghiệp 

 Xin cấp phép và sau cấp phép 

 Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp 

 Hỗ trợ dự án và hợp đồng 

 Tư vấn và tuân thủ pháp luật về nguồn 

nhân lực 

 Dịch vụ thư ký doanh nghiệp và dịch vụ 

quản lý con dấu 

 Hệ thống đường dây hỗ trợ (Hệ thống báo 

cáo nội bộ) 

 Dịch vụ mua bán, sáp nhập và soát xét 

 Tái cơ cấu, giải thể và đóng cửa doanh 

nghiệp 

 Đăng ký với các cơ quan chức năng 

 

Nexia STT - Dịch vụ của chúng tôi 
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Dịch vụ Chuyển giá  

 Phân tích các giao dịch trong phạm vi 

nghiên cứu; 

 Phân tích Công ty; 

 Phân tích Ngành; 

 Phân tích chức năng và rủi ro; 

 Phân tích Tài chính; 

 Chọn lựa phương pháp chuyển giá phù 
hợp nhất; 

 Nghiên cứu và lựa chọn đối tượng so 

sánh theo tiêu chuẩn; và 

 Lập Báo cáo. 

 



  

 

Khách hàng tiêu biểu 
của chúng tôi 
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Nhân sự Chủ chốt 
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Partner/ Phó Tổng Giám đốc 
Trưởng văn phòng tại TP. HCM -  
Ông Lê Quang Phi 

www.nexia.vn  

  

Tổng Giám đốc -  
Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung 

www.nexia.vn  

 Tiến sĩ Nguyễn Thành Trung, quốc tịch Việt Nam, là Tổng Giám đốc của Nexia STT. 

 Ông Trung là Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (hội viên lâu năm), Kế toán viên 
Công chứng Úc (CPA Úc) và Kế toán viên công chứng Anh (hội viên lâu năm của ACCA 
Anh Quốc). Ông Trung còn là hội viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). 

 Ông Trung có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, kế toán và 
tư vấn thuế không chỉ tại Việt Nam mà còn tại các quốc gia khác như Campuchia, Lào, 
Trung Quốc, Thái Lan, Hồng Kông, Singapo, Myanma và Sri Lanka. 

 Ông Trung hiện là giảng viên của Khoa Quản trị Kinh doanh (“HSB”), Đại học Kinh tế/ 
Đại học Quốc gia, chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Viện Quản trị 
Kinh doanh - Đại học FPT; và là giảng viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại 
học Công nghệ Hà Nội. Ông còn là diễn giả tại nhiều hội nghị, hội thảo về thuế, kiểm 
toán, kế toán và tài chính. 

 Ông Trung là thành viên được Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt 
Nam chỉ định là thành viên của nhóm dự thảo Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Ông 
còn là thành viên của nhóm chuyên gia do Bộ Tài chính thành lập nhằm thực hiện các 
cuộc kiểm tra chất lượng các công ty kiểm toán tại Việt Nam. 

 Ông Trung được tái bổ nhiệm là Ủy viên thường trực Ban Chấp hành VACPA, trưởng 
ban hội viên của VACPA nhiệm kỳ 2015 - 2020 do những thành tích xuất sắc khi đảm 
nhiệm vị trí này trong nhiệm kỳ 2012 - 2015. Ông Trung là Chủ tịch Hội đồng Tư vấn 
ACCA tại Việt Nam nhiệm kỳ 2009 - 2013. 

 

 

Nguyễn Thành Trung 
 

Tổng Giám đốc 
 
ĐT:  84 4 3935 0990 
Fax:  84 4 3935 0991 
DĐ:  84 9 1356 9598 
Email:    
trung.nguyen@nexia.vn 

 

 Ông Phi, quốc tịch Việt Nam, là Partner kiêm Phó Tổng Giám đốc và Trưởng văn 
phòng Nexia STT tại thành phố Hồ Chí Minh.  

 Ông Phi là hội viên lâu năm của Hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA Anh Quốc), 
Kế toán viên Công chứng Úc (CPA Úc) và Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA 
Việt Nam).  

 Ông Phi là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA). Ông được cấp 
bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh của trường Đại học Quốc tế Mỹ, CA (Hoa Kỳ), và có 
Chứng chỉ Kế toán trưởng.  

 Ông Phi có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, thuế, kiểm toán và kế toán, tư 
vấn mua bán và sáp nhập, bao gồm 9 năm làm việc cho 3 công ty Big 4 (4 công ty tư 
vấn hàng đầu thế giới). Ông Phi cung cấp các dịch vụ trong nhiều lĩnh vực bao gồm tư 
vấn, chấp hành luật thuế, mua bán và sáp nhập, rà soát tài chính và thuế, kiểm toán, 
kế toán, tuân thủ quy định và pháp luật cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài, gia nhập 
thị trường tại Việt Nam, các vấn đề liên quan đến Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc 
tế (IFRS) và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, 
ông Phi đã cung cấp dịch vụ cho nhiều khách hàng bao gồm các tập đoàn đa quốc gia, 
các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, các ngân hàng nước ngoài và các công ty trong 
nước có quy mô lớn.  

 Ông Phi là giảng viên môn Thuế của ACCA (Anh Quốc) tại Việt Nam và đồng thời là tư 
vấn viên chính thức của Cục Phát triển Doanh nghiệp Quốc tế Singapo 
(www.iadvisory.com.sg), một cơ quan của Bộ Công Thương Singapo có sứ mệnh thúc 
đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp Singapo và thương mại quốc tế tại nước ngoài. 

 

Lê Quang Phi 
 

Partner/Phó Tổng Giám đốc 
Trưởng văn phòng tại TP. HCM 
 
ĐT:  84 8 3930 0488 
Fax:  84 8 3930 0484 
DĐ:   84 9 0378 9911 
Email:   phi.le@nexia.vn 

 



                               
  

Partner/Phó Tổng Giám đốc  
Trưởng văn phòng tại Hải Phòng (Chi nhánh An Phát) - 
Bà Trần Thị Minh Tần 
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 Minh Tần, quốc tịch Việt Nam, là Partner/Phó Tổng Giám 
đốc kiêm Trưởng văn phòng NEXIA STT tại Hải Phòng.  

 Bà Minh Tần hiện là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam. 
Bà là Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính Kế toán, Cử nhân 
Luật - Đại học Luật Hà Nội và được cấp Chứng chỉ đào tạo 
luật sư - Học viện Tư pháp Hà Nội.   

 Bà Tần trực tiếp lãnh đạo đội ngũ kiểm toán của chi nhánh 
An Phát (Hải Phòng) trong việc cung cấp dịch vụ kiểm toán 
chuyên nghiệp cho khách hàng.  

 Bà Tần có gần 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kế 
toán, tài chính và gần 20 năm làm kiểm toán cho các doanh 
nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Singapore, Pháp, Đức, Canada, Đài 
Loan, Trung Quốc, Nga và Hà Lan…. 

 
 

Trần Thị Minh Tần 
 

Partner/Phó Tổng Giám đốc 
Trưởng văn phòng tại Hải Phòng 
 
ĐT:  84 31 3539969 
Fax:  84 31 3539789 
DĐ:  84 9 3680 7769 
Email:  ktanphat@nexia.vn 
 
 

  

Partner/ Phó Tổng Giám đốc - 
Bà Nguyễn Việt Nga 
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 Việt Nga, quốc tịch Việt Nam, là Partner/ Phó Tổng Giám đốc của 

NEXIA STT.  

 Bà Nga là Hội viên Hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA), Kế toán 
viên công chứng Úc (CPA Úc), Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam 

(CPA Việt Nam), Kiểm toán viên Nội bộ (CIA - IIA USA) và Thẩm định 
viên về giá (Bộ Tài Chính). Bà Nga là thạc sỹ quản trị kinh doanh của 

Trường Đại học North Central, Hoa Kỳ. 

 Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc bao gồm 04 năm làm việc cho 
BIG4 ở vị trí kiểm toán viên cao cấp và trưởng phòng, bà Nga có nhiều 

kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán và kiểm toán cho 
các tổ chức phi chính phủ và các dự án được tài trợ.   

 Bà Nga cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế 

toán, kiểm toán cho các công ty đa quốc gia, các công ty có vốn đầu 
tư nước ngoài và các công ty trong nước hoạt động tại Việt Nam. 

 Bà Nga không chỉ có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam mà còn có kinh 
nghiệm làm việc ở nhiều nước trên thế giới như Úc, Campuchia, Lào, 

Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc và Singapore  

 

Nguyễn Việt Nga 
 

Partner/ Phó Tổng Giám đốc 
 
ĐT:  84 4 3935 0990 
Fax:  84 4 3935 0991 
DĐ:   84 9 0424 2599 
Email:  nga.nguyen@nexia.vn 
 

 



  
  

Partner - Khối khách hàng Nhật Bản 
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo 
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 Bà Thảo, quốc tịch Việt Nam, là Partner - Khối khách hàng Nhật Bản của 
Nexia STT.  

 Bà Thảo tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Ngoại Thương Hà Nội (chuyên 
ngành Ngoại Thương) và Đại học Quốc gia Hà Nội (chuyên ngành Luật).  

 Bà Thảo có 18 năm kinh nghiệm làm việc trong đó có hơn 10 năm kinh 
nghiệm cung cấp dịch vụ tư vấn cho các công ty Nhật Bản trong các lĩnh 

vực như tư vấn luật lao động, luật đầu tư, luật doanh nghiệp, vv… 

 Bà Thảo có kiến thức chuyên sâu về luật pháp áp dụng cho doanh nghiệp 

Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam. Bà cũng là một chuyên gia trong lĩnh 

vực phân tích tình trạng doanh nghiệp và đưa ra các khuyến nghị cho các 
công ty Nhật Bản nhằm tuân thủ luật pháp Việt Nam và nâng cao kết quả 

kinh doanh tại thị trường Việt Nam.  

 Với vị trí Partner của Nexia STT, Bà Thảo đảm nhiệm các dự án về tư vấn 

luật, thuế và tư vấn doanh nghiệp cho khách hàng Nhật Bản nhằm đáp 
ứng yêu cầu và mang lại lợi ích tối ưu cho khách hàng. Bà Thảo sử dụng 

thành thạo tiếng Nhật và tiếng Anh, giúp Bà dễ dàng tiếp cận và hỗ trợ 
khách hàng Nhật Bản và các khách hàng quốc tế khác.  

 

Nguyễn Thị Phương Thảo 
 

Partner, Khối khách hàng 
Nhật Bản 
 
ĐT:  84 8 3930 0488 
Fax:  84 8 3930 0484 
DĐ:   84 9 0438 0648 
Email:  thao.nguyen@nexia.vn 
 

  

Partner/ Phó Tổng Giám đốc - 
Bà Phan Thị Băng Tuyết 
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 Bà Tuyết, quốc tịch Việt Nam, là Partner/ Phó Tổng Giám đốc của 

Nexia STT.  

 Bà Tuyết là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (Bộ Tài chính - Việt 

Nam) và là Kế toán viên công chứng Anh quốc (ACCA), giai đoạn 

chuyên ngành. Bà có Chứng chỉ Kế toán Trưởng, bằng cử nhân Kinh 
tế, Chứng chỉ Hành nghề Dịch vụ làm Thủ tục về Thuế và Chứng chỉ 

Đấu thầu. 

 Với hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán, bà 

Tuyết luôn giữ vai trò trưởng nhóm chuyên nghiệp, chuyên cung cấp 
các dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, soát xét 

tài chính, kiểm toán theo các dịch vụ thỏa thuận trước cho các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các Tổ chức phi chính 
phủ quốc tế (INGOs) và các dự án được tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc 

tế cũng như các công ty lớn hoạt động tại Việt Nam. Bà Tuyết có kiến 
thức chuyên sâu về các chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế 

toán quốc tế, pháp luật và các vấn đề liên quan. Bà Tuyết cũng tham 

gia trong nhiều dự án về tư vấn M&A, đánh giá doanh nghiệp. 

 Bà Tuyết cũng có kinh nghiệm làm việc ở các nước khác như 

Campuchia, Thái Lan và Myanmar.  

 

Phan Thị Băng Tuyết 
 

Partner/ Phó Tổng Giám đốc 
 
ĐT:  84 8 3930 0488 
Fax:  84 8 3930 0484 
DĐ:   84 9 0334 9378 
Email:  tuyet.phan@nexia.vn 

 



 

          
  

 

    

Giám đốc Phát triển Kinh doanh - 
Ông Nguyễn Sơn Hà 
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 Ông Sơn Hà, quốc tịch Việt Nam, là Giám đốc Phát triển Kinh 
doanh của Nexia STT.  

 Ông Sơn Hà tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm 
toán, được cấp Chứng chỉ Kế toán trưởng và Chứng chỉ Đấu 
thầu. Hiện tại, ông Hà là học viên chương trình ACCA Anh 
Quốc, giai đoạn chuyên ngành.  

 Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc, ông Hà đã có nhiều 
kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ kế toán và kiểm 
toán cho các công ty trong và ngoài nước hoạt động tại Việt 
Nam, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các dự án được tài 
trợ.  

 Ông Hà có kinh nghiệm làm việc tại các quốc gia khác như 
Campuchia, Thái Lan, Lào, Sri Lanka và Myanma. 

 

 

 

Nguyễn Sơn Hà 
 

Giám đốc Phát triển Kinh doanh 
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Giám đốc Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp - 
Bà Nguyễn Thanh Ngọc Trâm 
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 Trâm, quốc tịch Việt Nam, là Giám đốc Thuế và Tư vấn Doanh nghiệp 
của NEXIA STT tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.  

 Trâm là hội viên của Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (CPA Việt 
Nam). Trâm cũng có chứng chỉ cung cấp dịch vụ thuế và chứng chỉ kế 

toán trưởng tại Việt Nam. 

 Trâm có hơn 13 năm kinh nghiệm về kiểm toán và kế toán, tư vấn thuế 

và doanh nghiệp tại Việt Nam. Trước khi gia nhập NEXIA STT, Trâm đã 
làm việc tại các công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán và kế toán như 

Công ty Kiểm toán và Tư Vấn A&C, Công ty AGS, Công ty SCS Việt Nam 

 Trâm am hiểu về hệ thống thuế Việt Nam, các chuẩn mực kế toán Việt 
Nam, các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và các chuẩn mực kế toán 

quốc tế.  

 Trâm đã cung cấp các dịch vụ kiểm toán, kế toán, rà soát thuế và tài 

chính, dịch vụ xác định giá thị trường trong các giao dịch liên kết, tư 
vấn thuế và doanh nghiệp cho các công ty đa quốc gia, công ty có vốn 

đầu tư nước ngoài, công ty trong nước có quy mô lớn trong nhiều lĩnh 
việc khác nhau như: sản xuất, thương mại, bán lẻ, dịch vụ, giáo dục, 

cho thuê căn hộ cao cấp, khách sạn, dịch vụ ăn uống, bất động sản, 

bệnh viện, dược phẩm, xây dựng, quỹ hưu trí của Úc. 

 

 

 

Nguyễn Thanh Ngọc Trâm 
 

Giám đốc Thuế và Tư vấn Doanh 
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Giám đốc Phát triển Kinh doanh - 
Ông Nguyễn Viết Mạnh 
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 Ông Mạnh, quốc tịch Việt Nam, hiện là Giám đốc Phát triển 
Kinh doanh của Nexia STT. 

 Ông Mạnh là Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (CPA) và là 
Kế toán viên công chứng Úc (CPA Úc) - Thành viên dự bị. Ông 
Mạnh cũng có Chứng chỉ Kế toán trưởng và bằng cử nhân Kế 
toán. 

 Với 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, ông 
Mạnh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong việc 
cung cấp các dịch vụ kiểm toán và tư vấn cho các dự án được 
tài trợ bởi các nhà tài trợ quốc tế, các tổ chức phi chính phủ và 
các công ty trong nước và quốc tế hoạt động tại Việt Nam.  

 Ông Mạnh có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam và các nước 
khác trong khu vực như Campuchia, Thái Lan, Lào và Myanmar.  

 

Nguyễn Viết Mạnh 
 

Giám đốc Phát triển Kinh doanh 
 
ĐT:  84 8 3930 0488 
Fax:  84 8 3930 0484 
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Nexia STT - Thành tích về Chất lượng 
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 Doanh nghiệp đối tác đạt chuẩn về đào tạo cập 

nhật kiến thức chuyên môn do Viện Kế toán Công 
chứng Anh và xứ Wales (ICAEW), ACCA Anh Quốc và 

CPA Australia chứng nhận 

 Giải thưởng Thương Hiệu Mạnh Việt Nam từ 2011 

đến 2016 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tín nhiệm và 

bầu chọn 

 Giải thưởng Thương mại Dịch vụ (cho các sản phẩm 

và dịch vụ tốt của Việt Nam) do Báo Công Thương - Bộ 
Công Thương tín nhiệm và bầu chọn 

 Bằng khen Bộ Tài chính về việc đã có thành tích xuất 
sắc trong hoạt động và phát triển nghề nghiệp Kiểm 

toán Độc lập Việt Nam 

 Giấy khen Hội viên Tập thể VACPA của Hội Kiểm 
toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) 

 Bằng khen các năm của các Cơ quan Thuế về thành 
tích chấp hành chính sách Thuế từ năm 2009 đến nay 
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Bản tin hàng tháng 
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Brochure Cẩm nang Kinh doanh tại Việt Nam 
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LIÊN HỆ 

 

Văn phòng tại Hà Nội 

Tầng 18, Tòa nhà C’Land,  

Số 156 Xã Đàn II,  

Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam 

ĐT:  +84 4 3935 0990 

Fax:  +84 4 3935 0991 

E-mail:  nexiastt@nexia.vn  
 

 

Văn phòng tại Hải Phòng 

Số 245 đường Bạch Đằng, P. Thượng Lý,       

Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng, Việt Nam 

ĐT:  +0313 539969/ 666/555   

Fax:  +0313 539789 

E-mail:  ktanphat@nexia.vn 

www.nexia.vn  

 

Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh 

Tầng 9, Tòa nhà E-Star,  

147-149 Võ Văn Tần, Phường 6,  

Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

ĐT:  +84 8 3930 0488   

Fax:  +84 8 3930 0484 

E-mail:  nexiastt@nexia.vn 


