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Với hơn 200 nhân viên làm việc tại Trụ sở và các 

Chi nhánh, Văn phòng đại diện trên khắp lãnh thổ 

Việt Nam. Do đó, dù Quý khách hàng có quy mô lớn 

hay phân bố rộng, chúng tôi luôn có đầy đủ nguồn 

lực để mang lại lợi ích tốt nhất cho Quý khách hàng. 

AISC là thành viên chính thức của Hội Kiểm toán 

viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Mạng lưới kế 

toán quốc tế (INPACT), một tổ chức gồm các công 

ty kiểm toán, kế toán độc lập trên toàn thế giới. 

Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ kiểm toán 

cho hơn 1000 khách hàng, trong đó có rất nhiều 

khách hàng là đơn vị có lợi ích công chúng, ngân 

hàng và tập đoàn lớn. 

 
 
 
 

1000 khách hàng 

 
200 nhân viên 

 
 
 

60 tỷ đồng 

Doanh thu (2019) 
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Bề dày kinh nghiệm và sự phát triển bền vững 
 

 

Xuất phát điểm là một trong ba Công ty kiểm toán Việt Nam đƣợc thành lập đầu tiên, AISC đã và đang gia tăng bề dày 

kinh nghiệm và phát huy tối đa nguồn lực nhằm mang lại sự gia tăng giá trị cao nhất cho quý khách hàng. 

 

 

 
 

 
1994 

Kiểm toán các tổ chức Giải thưởng Sao Vàng 

phát hành và kinh Chất Lượng Quốc Tế 

doanh chứng khoán do Tổ chức BID trao tặng 

 

2005 

 
 

 
2012 

 

2000 2008 
 
 

Thành lập, trực thuộc Thành viên của Hội Kiểm 

quản lý của Sở Tài Toán Viên Hành Nghề 

Chính TP. Hồ Chí Minh. Thành viên Tổ chức Việt Nam (VACPA) 

Kế toán - Kiểm toán 

Quốc tế Inpact Asia Pacific 

 
Từ năm 2009 đến nay, AISC giữ vững vị trí trong “Top 10” công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam theo các tiêu chí: 

 Số lượng nhân viên chuyên nghiệp lớn nhất; 

 Số lượng KTV lớn nhất; 

 Số lượng khách hàng lớn nhất; 

 Tổng doanh thu lớn nhất. 
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Sự khác biệt 
Chất lƣợng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp đem đến cho khách hàng những giá trị thực 
 

Sự thừa nhận trong nƣớc và 

quốc tế 

 
Chuyên gia 

 
Gia tăng giá trị 

 
Cam kết bền vững 

 Một trong số các công ty có 

đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ kiểm toán. 

 Một trong các công ty kiểm 

toán được chấp thuận là Tổ 

chức kiểm toán độc lập được 

kiểm toán cho các đơn vị có lợi 

ích công chúng thuộc lĩnh vực 

chứng khoán. 

 Một trong số ít các công ty 

kiểm toán có đủ điều kiện thực 

hiện kinh doanh dịch vụ thẩm 

định giá. 

 Thời gian 10 năm liên doanh 

với Công ty liên doanh Price 

Waterhouse Coopers – AISC 

 AISC vinh dự nhận giải 

thưởng “Sao vàng chất lượng 

quốc tế (International Star for 

Leadership in QualityAward)” 

tại Pháp. 

 Nguồn nhân lực vững mạnh với 

hơn 200 nhân viên, trong đó có trên 

30 Kiểm toán viên trình độ nghiệp 

vụ cao, được đào tạo có hệ thống 

tại Việt Nam, Anh, Bỉ, Ai-Len và có 

nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực Kiểm toán, Tin học, Tài chính - 

Kế toán và Quản lý doanh nghiệp. 

Điều này cho phép chúng tôi thấu 

hiểu được các vấn đề và tiên đoán 

được nhu cầu của quý khách hàng 

thông qua các kinh nghiệm tổng 

hợp của chúng tôi. 

 Đội ngũ nhân viên có chất 

lượng, am hiểu sâu sắc, liêm trực 

và tinh thần tận tụy. AISC hiểu rằng 

tài sản quý giá nhất chính là đội 

ngũ nhân viên, những người đằng 

sau chất lượng dịch vụ và luôn nỗ 

lực phát triển văn hóa công ty, biến 

tri thức thành giá trị vì lợi ích của 

khách hàng. 

 Đặt trọng tâm vào việc trợ 

giúp khách hàng đạt được mục 

tiêu kinh doanh của họ, coi đó 

là thành công của chúng tôi, 

theo đó mục tiêu cuối cùng của 

chúng tôi là hướng tới người sử 

dụng thông tin và cung cấp cho 

họ sự đảm bảo cao nhất về độ 

tin cậy của thông tin. 

 Công việc của chúng tôi được 

thực hiện dựa trên sự kết hợp 

giữa sự tinh thông về chuyên 

môn cùng với sự am hiểu sâu 

sắc về đặc thù từng lĩnh vực 

kinh doanh. 

 Chúng tôi sẵn lòng chia sẻ 

với khách hàng tất cả những 

hiểu biết, kinh nghiệm tích lũy 

được trong thời gian thực hiện 

cung cấp dịch vụ 

AISC cam kết duy trì các 

yêu cầu sau: 

 Độc lập – Khách quan 

– Chính trực. 

 Bảo vệ quyền lợi và bí 

mật kinh doanh của khách 

hàng. 

 Môi trường làm việc 

Chuyên nghiệp – Hợp tác 

– Sự phát triển của nhân 

viên là nền tảng. 

 Trách nhiệm với cộng 

đồng. 
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AISC 
Kinh nghiệm ngành nghề của chúng tôi 

 
 
 
 

 

DỊCH VỤ Y TẾ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

VÀ NƢỚC GIẢI KHÁT 

NÔNG NGHIỆP GIÁO DỤC TÀI CHÍNH VÀ 

NGÂN HÀNG 

BẤT ĐỘNG SẢN 

VÀ XÂY DỰNG 

 
 
 

 

      
 
 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

 

SẢN XUẤT LOGISTICS THƢƠNG MẠI NĂNG LƢỢNG VÀ 

CÔNG NGHỆ SẠCH 

 

TRUYỀN THÔNG 



 

 

Lợi ích AISC mang đến 
Mở khóa tiềm năng và hỗ trợ sự tăng trƣởng của quý khách hàng 

 
 
 
 

Tham vọng của chúng tôi là giúp quý khách hàng đạt được mục tiêu 

kinh doanh. 

Chúng tôi luôn mong muốn và nỗ lực hết mình nhằm mang đến cho 

quý khách hàng những giá trị thực trong hiện tại như tăng trưởng 

giá trị cổ phiếu, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng niềm tin 

nơi nhà đầu tư. 

 
Chúng tôi thực sự quan tâm đến việc kinh doanh của bạn, thách 

thức của bạn, tham vọng tăng trưởng của bạn và bối cảnh thương 

mại của bạn. Hơn thế nữa với kinh nghiệm thực tiễn về chuyên 

ngành, song hành với khách hàng, tận tình, thông thạo nghiệp vụ và 

hiểu biết thực tế sản xuất kinh doanh tại Việt Nam, chúng tôi nắm rõ 

các yêu cầu trong quản lý dự án, quản lý sản xuất kinh doanh, các 

khó khăn mà khách hàng sẽ gặp phải. Do vậy, chúng tôi có được 

sự gần gũi với những vấn đề này nhằm cung cấp sự tư vấn đi thẳng 

vào vấn đề, rõ ràng, hữu dụng và hướng tới tương lai. 

 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, chuyên 

nghiệp nhất theo tiêu chuẩn Việt Nam, đảm bảo quyền và lợi ích 

cao nhất cho khách hàng, cung cấp những thông tin với độ tin cậy 

cao cho công tác quản lý kinh tế tài chính và điều hành công việc 

sản xuất kinh doanh. 

 
Chúng tôi chia sẻ với khách hàng tất cả những hiểu biết, kinh 

nghiệm tích lũy được trong thời gian thực hiện cung cấp dịch vụ với 

định hướng lấy chất lượng dịch vụ cung cấp làm cam kết với khách 

hàng, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của công ty và là tiêu 

chuẩn hàng đầu mà mọi nhân viên của AISC luôn hướng tới. 
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AISC 
Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính và Các Dịch vụ chuyên ngành khác 

Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn 

AISC cung cấp dịch vụ và hợp tác cùng số lượng khách hàng rất lớn, giải quyết các vấn đề quan trọng mà quý khách hàng phải đối 

mặt với sự tối ưu về chi phí và hiệu quả công việc, đảm bảo một tương lai có lợi nhuận và phát triển bền vững. 

 

 

 

KIỂM TOÁN 
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

KIỂM TOÁN 
XÂY DỰNG CƠ BẢN 

THẨM ĐỊNH GIÁ TƢ VẤN HOẠT ĐỘNG 

 
 
 
 
 

    
 

 

TƢ VẤN TÀI CHÍNH DỊCH VỤ KẾ TOÁN TƢ VẤN THUẾ  
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Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính 
Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn 

Bộ phận kiểm toán Báo cáo tài chính của chúng tôi cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về 

kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh 

nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy 

định pháp luật bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực 

báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin 

phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng. 

 
Kiểm toán Báo cáo tài 

chính: được dựa trên 

Quy trình Kiểm toán 

chuẩn của Hội Kiểm toán 

viên hành nghề Việt Nam 

(VACPA) và thiết kế với 

trọng tâm là các lĩnh vực 

rủi ro chủ chốt, dựa trên 

đặc trưng hoạt động kinh 

doanh của khách hàng 

như lĩnh vực hoạt động, 

áp lực cạnh tranh, rủi ro 

cố hữu và văn hóa công 

ty. Chúng tôi cũng thực 

hiện kiểm toán báo cáo tài 

chính hợp nhất cho các 

tập đoàn, Tổng công ty 

với quy mô lớn. 

Soát xét thông tin tài 

chính: Chúng tôi cung cấp 

các dịch vụ liên quan đến 

soát xét các báo cáo tài 

chính giữa niên độ và soát 

xét báo cáo tài chính quá 

khứ. Một cuộc soát xét đem 

lại sự đảm bảo thấp hơn 

một cuộc kiểm toán vì các 

thủ tục soát xét được giới 

hạn chủ yếu trong việc trao 

đổi với nhân viên của 

doanh nghiệp và áp dụng 

các thủ tục phân tích trên 

các thông tin tài chính. Tùy 

thuộc vào mục đích sử 

dụng thông tin tài chính, 

việc soát xét vẫn có thể 

đem lại mức độ đảm bảo 

theo yêu cầu và nhất là tiết 

kiệm được chi phí và thời 

gian hơn so với việc kiểm 

toán. 

Kiểm toán về những công việc 

đặc biệt: Kiểm toán vốn chủ sở 

hữu; Kiểm toán bảng tính phân 

chia lợi nhuận; Kiểm toán Báo 

cáo tổng hợp các khoản phải 

thu; Kiểm toán Báo cáo tài chính 

được lập theo các quy định về 

thuế nhằm xác định thu nhập 

chịu thuế. 

 

Kiểm tra trên cơ sở các thủ 

tục thỏa thuận trƣớc: Tại từng 

thời điểm, doanh nghiệp cần một 

công ty chuyên nghiệp thực hiện 

một số thủ tục để đáp ứng các 

nhu cầu trong kinh doanh hoặc 

để hỗ trợ doanh nghiệp trong 

quá trình ra quyết định. Chúng 

tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp 

để hiểu rõ những vấn đề, nhu 

cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ 

thể cần thực hiện. Sau khi thực 

hiện các thủ tục này, chúng tôi 

sẽ cung cấp cho doanh nghiệp 

một bản báo cáo kết quả kiểm 

tra trong đó nêu chi tiết các vấn 

đề phát hiện được. 
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Dịch vụ Kiểm toán Xây dựng cơ bản 
Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn 

Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản của chúng tôi cung cấp các dịch vụ kiểm toán các Báo cáo 

quyết toán dự án hoàn thành của dự án, kiểm tra tính đầy đủ và phù hợp của công tác kế toán, kiểm 

tra tính đúng đắn của các chỉ tiêu về tài sản, tiền vốn, công nợ; tính hợp pháp của các chứng từ gốc, 

các hợp đồng kinh tế và biên bản nghiệm thu. 
 

Kiểm tra đánh giá tính pháp 

lý của Dự án và việc tuân 

thủ trình tự thủ tục đầu tƣ 

xây dựng công trình: 

- Tập hợp, sắp xếp phân loại 
hồ sơ và tài liệu, kiểm tra và 
đối chiếu danh mục, nội dung 
các văn bản pháp lý của toàn 

bộ công trình. 

- Kiểm tra sự tuân thủ quy 

định của Nhà nước về trình 

tự, thủ tục đầu tư XDCB. 

- Kiểm tra việc chấp hành 

trình tự, thủ tục lựa chọn thầu 

theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu. 

- Kiểm tra tính hợp pháp của 

các Hợp đồng kinh tế giữa 

Chủ đầu tư và các nhà thầu 

và đơn vị khác có liên quan. 

 
Kiểm tra nguồn vốn đầu tƣ 
của dự án:  
- Đối chiếu số vốn đã cấp, 
cho vay, thanh toán  do chủ 
đầu tư báo cáo với số xác 
nhận của cơ quan cấp vốn, 
cho vay, thanh toán liên quan 
để xác định số vốn đầu tư 
thực tế thực hiện. 
 

Kiểm tra chi phí đầu tƣ: 

- Đối chiếu các nội dung công 

việc, khối lượng (số lượng) 

trong bản tính giá trị đề nghị 

quyết toán của chủ đầu tư 

hoặc nhà thầu với nội dung 

công việc khối lượng (số 

lượng) trong các biên bản 

nghiệm thu hoàn thành. 

- Đối chiếu đơn giá trong bản 

tính giá trị đề nghị quyết toán 

của chủ đầu tư hoặc nhà thầu 

với đơn giá trong dự toán 

được duyệt đảm bảo phù hợp 

với định mức, đơn giá của Nhà 

nước hoặc phù hợp với 

nguyên tắc lập định mức, đơn 

giá theo quy định của Nhà 

nước. 

- Qua đó xác định được giá trị 
quyết toán của công việc hoặc 
gói thầu do chủ đầu tư (ban 
quản lý dự án) hoặc nhà thầu 
thực hiện. 
 

Kiểm tra chi phí đầu tƣ thiệt 

hại không tính vào giá trị tài 

sản: 

- Chi phí đầu tư thiệt hại do 
thiên tai, dịch họa và các 
nguyên nhân bất khả kháng 
khác không thuộc phạm vi bảo 
hiểm. 
- Chi phí đầu tư cho khối lượng 
công việc được huỷ bỏ theo 
quyết định của cấp có thẩm 
quyền. 
 
Kiểm tra giá trị tài sản hình 

thành qua đầu tƣ: 

- Kiểm tra số lượng và giá trị tài 

sản theo 2 loại: tài sản cố định 

và tài sản lưu động; nguyên giá 

(đơn giá) của từng nhóm (loại) 

tài sản theo thực tế chi phí và 

theo giá quy đổi về thời điểm 

bàn giao tài sản đưa vào sản 

xuất, sử dụng. 

 
Nhận xét đánh giá, kiến nghị: 
- Nhận xét đánh giá việc chấp 

hành các quy định của nhà 

nước về quản lý đầu tư, xây 

dựng và đấu thầu; công tác 

quản lý chi phí đầu tư, quản lý 

tài sản đầu tư của chủ đầu tư; 

trách nhiệm của từng cấp đối 

với công tác quản lý vốn đầu tư 

dự án. 

- Kiến nghị về giá trị quyết toán 

và xử lý các vấn đề có liên 

quan.



Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

Thẩm định giá 
 Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn 

 

 

Giá trị có thể tồn tại trong các hình thức khác nhau, cho dù là tài sản hữu hình hoặc vô hình của một 

doanh nghiệp, một khoản đầu tư, hay tài sản sở hữu trí tuệ. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa hiện 

nay nơi mà cơ hội tồn tại ở mọi cấp độ, điều quan trọng là các công ty có khả năng để đánh giá liệu 

cơ hội hay giao dịch mà công ty đang xem xét sẽ làm gia tăng hay sụt giảm giá trị doanh nghiệp. 

Đó là lý do mà định giá là một phần quan trọng trong quá trình ra quyết định cho các giao dịch mua 

bán và sáp nhập, cơ cấu thuế, các giải pháp tranh chấp, tái cấu trúc doanh nghiệp hay báo cáo tài 

chính. 

Chúng tôi đã cung cấp cho các khách hàng các trường hợp định giá điển hình sau đây: 
 

Báo cáo tài chính 

Những thay đổi đáng kể trong Chuẩn mực báo 

cáo tài chính đã tạo ra nhu cầu cho các định giá 

đặc thù, trong đó thể hiện được sự hiểu biết về 

các ảnh hưởng của các chuẩn mực kế toán trong 

từng hoàn cảnh cụ thể, và bối cảnh thương mại 

mà ở đó các chuẩn mực kế toán được áp dụng. 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ định giá để hỗ trợ 

Quý khách hàng trong việc xác định giá trị của tài 

sản vô hình cũng như xác định giá trị hợp lý của 

tài sản tài chính và nợ phải trả. Một số các dịch 

vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm: 

 Đánh giá tài sản / Lợi thế thương mại 

 Định giá tài sản vô hình 

 Định giá tài sản tài chính & nợ phải trả. 

 Định giá cổ phiếu dựa trên các khoản thanh 
toán 

 Tư vấn độc lập về giao dịch với các bên liên 

quan 

 Tư vấn tài chính – đầu tư 

 Tư vấn phương án cổ phần hóa doanh nghiệp 

 Tư vấn lập dự án khả thi 

 

 

 

 

Tranh chấp, trọng tài, tranh tụng 

Trong trường hợp tranh chấp, định giá độc 

lập có thể giúp giải quyết các vấn đề nhanh 

chóng. Chúng tôi cung cấp ý kiến và báo cáo 

đáng tin cậy và có thể bảo vệ được để hỗ 

trợ cho quan điểm và vị trí của khách hàng 

trong các tranh chấp và tố tụng. Chúng tôi 

cũng cung cấp các chuyên gia định giá làm 

chứng để hỗ trợ tranh tụng. 

 
Thẩm định giá bất động sản 

Đây là một trong những thế mạnh của chúng 

tôi với các dịch vụ thẩm định giá trị quyền sử 

dụng đất, giá trị công trình xây dựng cơ 

bản… 

 
Thẩm định giá máy móc, thiết bị 

Với am hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau, 

chúng tôi sẵn sàng đáp ứng một cách tốt 

nhất các nhu cầu của khách hàng trong việc 

xác định giá trị dây chuyền máy móc, thiết bị 

chuyên dụng hiện đại, phương tiện vận tải.
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Các dịch vụ chuyên ngành khác 
Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn 

 

 

  

 Tƣ vấn về hệ thống Kiểm soát nội bộ 

Song song với mục tiêu tăng trưởng và hiệu 

quả, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ 

có vai trò quyết định trong sự phát triển bền 

vững của một doanh nghiệp. Với đội ngũ luật 

sư, chuyên viên tư vấn là các chuyên gia lâu 

năm trong lĩnh vực pháp lý, tài chính, kiểm 

toán nội bộ và kiểm toán độc lập, chúng tôi 

cung cấp các dịch vụ tư vấn về hệ thống 

kiểm soát nội bộ. 

- Đánh giá chất lượng hệ thống kiểm soát nội 

bộ doanh nghiệp. 

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho các 

hoạt động kinh doanh. 

- Tư vấn hệ thống kiểm soát báo cáo tài 

chính và thuế. 

 

Dịch vụ kế toán 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng về kế 

toán nhằm thực hiện và hỗ trợ khách hàng trong 

công tác kế toán hàng ngày. 

- Tư vấn về hệ thống kế toán, tài khoản kế toán 

và phần mềm sử dụng phù hợp với quy mô và 

loại hình doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn quy trình hạch toán: gồm hoàn 

thiện chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài 

chính phục vụ mục đích quản trị doanh nghiệp và 

nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Rà soát số liệu, điều chỉnh báo cáo, hoàn thiện 

hệ thống kế toán theo luật định và phù hợp với 

đặc điểm doanh nghiệp. 

- Đánh giá tính phù hợp của hệ thống kế toán; 

phân công phân nhiệm và năng lực nhân viên của 

từng bộ phận trong hệ thống. 

- Cung cấp tài liệu cập nhật và hướng dẫn hạch 

toán kế toán đối với các doanh nghiệp hoạt động 

ở các địa bàn kinh tế khó khăn. 
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Các dịch vụ chuyên ngành khác 
Hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm thực tiễn 

 

 

 
Tƣ vấn thuế 

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng 

rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ 

tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập 

doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà 

thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. 

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế 

xuất, nhập khẩu và chuyển giá. Chúng tôi 

thường xuyên cập nhật tới khách hàng những 

thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của 

Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các 

phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức 

hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các 

cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với 

rủi ro. 

Các dịch vụ của chúng tôi gồm: 

- Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về 

thuế. 

- Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế. 

- Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị 

rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp. 

- Thẩm định thuế. 

- Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế. 

- Dịch vụ tư vấn và lập Báo cáo chuyển giá, 

Báo cáo phân tích giá thị trường. 

- Dịch vụ lập Báo cáo thuế hàng tháng / quý. 

Tƣ vấn tài chính 

Chúng tôi kết hợp kiến thức chuyên sâu về 

ngành, những công cụ phân tích ưu việt 

nhất với kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn 

trong nước, giúp khách hàng đạt được mục 

tiêu một cách tối ưu nhất. Đội ngũ chuyên 

gia của chúng tôi sẽ giúp khách hàng định 

hướng xuyên suốt quy trình phức tạp và rời 

rạc, sao cho khách hàng có thể giải quyết 

được mọi vấn đề phát sinh và đưa ra quyết 

định đúng đắn. 

- Tư vấn tái cơ cấu doanh nghiệp, chuyển 

đổi loại hình, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 

nước. 

- Tư vấn mua, bán, cho thuê tài sản, doanh 

nghiệp, dự án đầu tư. 

- Tư vấn định giá theo giá trị thị trường và 

phục vụ cho các giao dịch. 

- Tư vấn tổ chức lại các hoạt động đầu tư, 

kinh doanh của các Tập đoàn, tư vấn định 

hướng phát triển đa ngành. 

- Tư vấn mời thầu, chấm thầu và lựa chọn 

đối tác. 
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Kiểm toán Báo cáo tài chính 
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Kiểm toán Xây dựng cơ bản 
 

 

 



Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

Kiểm toán Xây dựng cơ bản 
 

 

 

 

 

 

 



Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

Kiểm toán Xây dựng cơ bản 
Các dự án, công trình tiêu biểu 

 

 

 
Công trình có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài Công trình có vốn đầu tƣ trong nƣớc 

- Nhà máy Đường Bourbon Tây Ninh (nhóm A). 

- Nhà máy đường Tate & Lyle, Nghệ An (nhóm A). 

- Khu căn hộ cho thuê Garden View Court 101 Nguyễn Du, quận 1 
(nhóm A). 

- Khách sạn Park Hyatt-Grand Imperial (nhóm A). 

- Các dự án đường giao thông, trường học tại Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Huế…. Do Liên Minh Châu Âu tài trợ (nhóm A). 

- Liên doanh cao ốc văn phòng INDOCHINE (nhóm A). 

- Trung Tâm Thương Mại, Nhà hàng ăn uống Foodceter 393 Trần 
Hưng Đạo. 

- Một số công trình trong khu chế xuất Tân Thuận, KCX Linh 
Trung, KCN Hiệp Phước, KCN Tân Bình. 

- Nhà xưởng của công ty Vĩnh Đài. 

- Cửa hàng thời trang Catinat Fashion 2, 4, 6 Đồng Khởi Q1. 

- Nhà xưởng của công ty Toung Loong Textile – khu Công Nghiệp 
Việt Hương. 

- Nhà xưởng của công ty xử lý môi trường Chiline VN, KCN Hố 
Nai 3. 

- Công ty điện khí Trung Nhất. 

- Công ty dệt Quốc tế Cao Khải. 

- Công ty dệt ANYEU. 

* Khách sạn cao ốc trung tâm văn hoá thương mại: 

- Văn phòng Tổng Công ty hàng không (nhóm A). 

- Khách sạn Majestic (nhóm A). 

- Khách sạn Đồng Khởi (nhóm A). 

- Trung tâm văn hoá thể thao Tân Bình. 

- Trung tâm thương mại Dalat. 

- Trung tâm triển lãm của TOYOTA. 

- Trung tâm thương mại tỉnh Bình Dương. 

- Trung tâm thương mại dịch vụ Sài Gòn Bông Sen. 

- Trung tâm thương mại An Đông. 

- Khu du lịch Đầm sen, công viên nước Đầm Sen. 

- Đền bến Dược Củ Chi & Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. 

- Văn phòng làm việc kho bạc các tỉnh thành. 

- Nhà văn hoá Tỉnh Tây Ninh. 

- Các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng nhà nước Việt 

Nam như: Yên Bái, Lâm Đồng, Long An, Bình Dương, Bình 

Phước, Quảng Nam, Khánh Hoà, Trà Vinh… 
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Kiểm toán Xây dựng cơ bản 
Các dự án, công trình tiêu biểu 

 

 

 
Công trình có vốn đầu tƣ trong nƣớc 

* Công trình giao thông, bến cảng, thủy lợi: 

- Công trình thủy lợi Dầu Tiếng (nhóm A). 

- Kiên cố hoá kênh mương Tây Ninh. 

- Dự án thủy lợi Hóc Môn - Bắc Bình Chánh. 

- Nạo vét hệ thống phòng chống bão lụt đồng bằng sông Cửu long 

(nhóm A). 

- Dự án kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (Cà Mau). 

- Công trình Cống Hộp 4 cửa Hóc Môn. 

- Quốc lộ 1 đoạn Sài Gòn - Trung lương (nhóm A). 

- Các dự án đường giao thông, trường học tại Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Huế…. Do Liên Minh Châu Âu tài trợ (nhóm A). 

- Cảng Bến Nghé (nhóm A). 

- Đường Điện Biên Phủ, đường Lê Thánh Tôn, Đường Hùng Vương 

(nhóm A). 

- Tỉnh lộ 8, đường An Nhơn Tây – Gò Nổi, đường Tân Thông Hội – 

Phước Vĩnh An. 

- Đường Cống Quỳnh Q1; đường Nguyễn Thông Q3. 

- Cải tạo và xây dựng đường và kênh Hiệp Tân, Q Tân Bình. 

- Nút giao thông Hàng Xanh. 

- Cảng Salalash của Transimex, cảng Container của Vietfrach. 

- Cầu Phạm Đình Hổ, cầu Phạm Văn Chí. 

* Chung cư, trụ sở trường học bệnh viện: 

- Chung cư Chu Văn An. 

- Chung cư 10 tầng khu nhà ở Phan Văn Trị. 

- Hầu hết các chung cư thuộc Quận Bình Thạnh, Quận 5, Quận 

Tân Bình. 

* Hệ thống điện, bưu điện: 

- Lưới điện Quảng Nam - Đà Nẵng sử dụng vốn ODA (nhóm A). 

- Mạng điện lực TP HCM (nhóm A) 

- Mạng hạ thế Bệnh viện Nhi Đồng 2. 

- Hệ thống điện trong ngân hàng. 

- Hệ thống các bưu điện tỉnh của Tổng công ty bưu chính viễn 

thông như: Quảng Nam, Khánh Hoà, Bình Dương, Vĩnh Long, 

Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Đồng Nai. 

* Hệ thống nhà máy, xí nghiệp: 

- Nhà máy sữa VINAMILK (nhóm A). 

- Nhà máy bia Quy nhơn (nhóm A). 

- Nhà máy thuốc lá Vĩnh Hội. 

- Nhà máy Thuận Hưng Cần Thơ. 

- Công ty nước khoáng Vĩnh Hảo. 

- Nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu Trung Sơn. 

- Nhà máy chế biến thực phẩm xuất khẩu Quảng Ngãi. 

- Nhà máy chế biến mũ giày TANIMEX. 



Kiểm toán Xây dựng cơ bản 
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Các dự án tiêu biểu 

- Chương trình Heifer. 

- Dự án tăng cường năng lực cho Viện môi trường và tài nguyên. 

- Dự án Xây dựng ký túc xá và ụ tàu tại Trung Tâm Xã Hội Cần Giờ. 

- Dự án Xây dựng trung tâm AIDS Mai Hòa.  

- Dự án Tài trợ mua sắm thiết bị cải thiện môi trường trong khuôn khổ 

chương trình phát triển khu vực tư nhân. 

- Dự án Xây dựng trường dạy nghề Hy Vọng. 

- Dự án bảo vệ và phát triển những vùng đất ngập nước ven biển tỉnh 

Sóc Trăng. 

- Dự án Xây dựng các công trình đường giao thông, trường học tại Hải 

Phòng, Quảng Ninh, Huế.  

- Dự án VN 058021. 

- Dự án chương trình TEW 2000-2003. 

- Dự án Bắc Hà – Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người 
dân xã Quan Thần Sán. 

- Dự án Phát triển nông thôn Hà Tĩnh (HRDP). 

- Dự án Hỗ trợ đồng bào Quảng Bình. 

- Dự án khôi phục, cải tạo Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Vinh, 

TP.HCM – Cần Thơ (giai đoạn 01/01/2002 – 31/03/2003). 

- Các dự án trong chương trình Quốc gia 6. 

- Dự án thành phần RAS/03/P51 và RSA/03/P52 thuộc 

chương trình RHIYA. 

- Các dự án do ICCO tài trợ. 

- Dự án VN 080032 (giai đoạn 01/02/2002 - 31/01/2003). 

- Dự án VN 084021. 

- Dự án Tăng cường chăm sóc, tư vấn hỗ trợ người nhiễm 

HIV/AIDS và các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dựa vào 

cộng đồng tại Việt Nam. 
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Thẩm định giá và tƣ vấn cổ phần hóa 
Các dự án thẩm định giá doanh nghiệp và tƣ vấn cổ phần hóa tiêu biểu 

 
 

- Tư vấn thẩm định giá Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại 

Đà Nẵng với mục đích chuyển nhượng phần vốn Nhà nước cho 

nhà đầu tư bên ngoài. 

 

- Tư vấn thẩm định giá trị Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ 

TP.HCM nhằm phục vụ chuyển đổi từ trường dân lập sang 

trường tư thục. 

 

- Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Tư vấn QLDA 

Dầu khí PVE-PMC nhằm phục vụ sáp nhập và hoán đổi cổ 

phiếu. 

 

- Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Thiết kế Dầu khí 

PCIC nhằm phục vụ sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu. 

 

- Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Đông Đô Thành 

nhằm chuyển nhượng vốn. 

 

- Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp VINA – PSMC nhằm 

chuyển nhượng vốn. 

- Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH Đầu tư 

RITM Mekong nhằm chuyển nhượng phần vốn góp của Viện 

Công nghệ trong Công ty TNHH Đầu tư RITM Mekong. 

 

- Tư vấn thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Nhân 

Phúc Đức nhằm chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng 

doanh nghiệp. 

 

- Tư vấn thẩm định giá Công ty TNHH CERUBO nhằm xác định 

giá theo chỉ định của Công ty liên quan đến việc thực hiện 

chuyển nhượng cổ phần tiềm năng và khai thuế thừa kế của 

Công ty tại Nhật Bản. 

 
- Thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Cấp thoát 

nước Trà Vinh nhằm mục đích cổ phần hóa. 

- Thẩm định giá trị Bệnh viện Nam Thăng Long – Bộ Giao thông 

vận tải nhằm mục đích cổ phần hóa. 

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Văn hóa 

Phương Nam nhằm phục vụ chiến lược phát triển công ty trong 

tương lai. 
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NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 
“Nhân viên là tài sản quý giá nhất và là những ngƣời tạo nên 

thành công” 



Nhân sự chủ chốt 

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

 

  
 
PHẠM VĂN VINH 

Tổng Giám đốc 

T: (028) 38.329.129 (Ext 11) 

E: vinhpham@aisc.com.vn 

 
ĐÀO TIẾN ĐẠT 

Phó Tổng Giám đốc 

T: (024) 37.820.045 (Ext 15) 

E: tiendat@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm Kinh nghiệm 

- 29 năm kinh nghiệm trong đó có 26 năm công tác 
trong lĩnh vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các văn 
bản pháp lý chuyên ngành có liên quan. 

- Phát triển các mối quan hệ với khách hàng trong 
và ngoài nước. 

- Phát triển các dịch vụ công ty cung cấp. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa đào tạo 
nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm toán, thuế do 
Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

- Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ 
kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động, tư vấn 
tài chính, định giá doanh nghiệp, tư vấn và kiểm 
tra hệ thống kiểm soát nội bộ, tư vấn kế toán và tư 
vấn thuế cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như 
Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại, Tài chính, Ngân 
hàng, Xây dựng. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 1999. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH tài chính kế toán Tp.HCM 
năm 1990. 

- Cử nhân Luật – ĐH Luật Tp.HCM. 

- Chứng chỉ kế toán, kiểm toán - ĐH Griffith - 
Dublin, Cộng Hòa Ai-len năm 1997. 

- 29 năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các văn 
bản pháp lý chuyên ngành có liên quan. 

- Là thành viên trong nhóm soạn thảo Chuẩn mực 
Kế toán, kiểm toán Việt Nam do Bộ Tài chính chỉ 
định. 

- Trực tiếp phát triển các mối quan hệ với khách 
hàng trong và ngoài nước. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy các khóa đào tạo 
nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm toán, thuế do 
Công ty tổ chức. 

- Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn 
tài chính kế toán cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh 
vực như Tài chính – Ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh 
vực kiểm toán xây dựng cơ bản. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 1999. 

- Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp 
năm 2015. 

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Viện QTKD Bruxen 
- Vương quốc Bỉ năm 2011. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân năm 1990 

- Chứng chỉ kế toán, kiểm toán - ĐH Griffith – 
Dublin - Ireland năm 1997. 

 

  

mailto:vinhpham@aisc.com.vn
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Nhân sự chủ chốt 
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NGUYỄN MINH 

Phó Tổng Giám đốc  

T: (028) 38.329.129 (Ext 12) 

E: nguyenminh@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

- 34 năm kinh nghiệm trong đó có 25 năm công 
tác trong lĩnh vực kiểm toán các dự án đầu tư. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam, các Tiêu chuân thẩm định giá, các văn bản 
pháp lý liên quan đến lĩnh vực đầu tư Xây dựng cơ 
bản, thẩm định giá, tư vấn cổ phần hóa. 

- Trực tiếp phát triển dịch vụ kiểm toán các dự án 
đầu tư. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa đào 
tạo nội bộ hàng năm về kiểm toán các dự án đầu 
tư. 

- Trực tiếp tham gia kiểm toán các dự án lớn 
thuộc nguồn vốn Nhà nước và tư nhân. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2002. 

- Thẻ thẩm định viên về giá - Bộ Tài chính. 

- Thạc sỹ kỹ thuật - Đại học kỹ thuật - ĐH Quốc 
gia Tp.HCM năm 1998. 

- Kỹ sư Thuỷ lợi – ĐH Bách Khoa Tp.HCM năm 
1985. 

- Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và CN - ĐH Bách 
Khoa Tp. Hồ Chí Minh năm 1994. 

- Cử nhân kinh tế ngành kế toán - ĐH Kinh tế 
Tp.HCM năm 2001. 
 

DƢƠNG THỊ PHƢƠNG ANH 

Phó Tổng Giám đốc 

T: (028) 38.329.129 (Ext 31) 

E: phuonganh@aisc.com.vn 

 Kinh nghiệm 

- 24 năm công tác trong lĩnh vực kế toán - kiểm 
toán. 
- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các văn 
bản pháp lý chuyên ngành có liên quan. 
- Trực tiếp tham gia giảng dạy và tư vấn cho các 
khóa đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 
- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực; đặc biệt chuyên 
sâu về kiểm toán báo cáo tài chính thuộc các lĩnh 
vực xây dựng, giáo dục, y tế, khách hàng có vốn 
đầu tư nước ngoài và có lợi ích công chúng. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
do Bộ Tài chính cấp. 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2000. 
- Cử nhân kinh tế - ĐH kinh tế Tp.HCM năm 1998. 

mailto:nguyenminh@aisc.com.vn
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Nhân sự chủ chốt 
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HUỲNH TIỂU PHỤNG 

Phó Tổng Giám đốc 

T: (028) 38.329.129 (Ext 15) 

E: htphung@aisc.com.vn 

 ĐẬU NGUYỄN LÝ HẰNG 

Phó Tổng Giám đốc 

T: (028) 38.343.346 (Ext 11) 

E: lyhang@aisc.com.vn 
 

Kinh nghiệm 

- 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán - 
kiểm toán. 
- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và 
các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 
- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm toán, 
thuế do Công ty tổ chức. 
- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán 
cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 
- Trực tiếp tham gia nhiều cuộc kiểm toán các 
công ty, ngân hàng, đặc biệt các công ty có lợi 
ích công chúng lớn và các dự án phi chính phủ 
thuộc nhiều lĩnh vực. 
- Có nhiều kinh nghiệm trong kiểm toán các 
Báo cáo tài chính của các Ngân hàng, Tập 
đoàn theo IFRS. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 
- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2006. 
- Cử nhân kinh tế - ĐH kinh tế Tp.HCM năm 
2001. 

- Thạc sĩ kế toán quốc tế - ĐH Swinburne Úc 
năm 2013 

  

Kinh nghiệm 

- 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm 
toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và 
các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán 
cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

- Trực tiếp kiểm toán các Ngân hàng thương 
mại, công ty niêm yết, đại chúng, các tập 
đoàn. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2006. 

- Chứng chỉ hành nghề Thuế do Tổng cục 
thuế cấp năm 2010. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH tài chính kế toán năm 
2002. 
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TRẦN THÁI HÒA 

Phó Tổng Giám đốc 

T: (028) 38.329.129 (Ext 70) 

E: tranthaihoa@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

- 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán 
các dự án đầu tư XDCB. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, các văn bản pháp lý liên quan đến 
lĩnh vực đầu tư XDCB. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kiểm toán các dự 
án đầu tư. 

- Trực tiếp tham gia kiểm toán các Báo cáo 
quyết toán dự án hoàn thành lớn cho các khách 
hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ kiểm toán viên cấp quốc gia do Bộ 
Tài Chính cấp. 

- Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài Chính 
cấp. 

- Kỹ sư xây dựng: Đại học Kỹ Thuật Tp.HCM. 

- Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế toán - Kiểm 
toán: ĐH Kinh tế Tp.HCM 2004. 

- Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh - 
Đại Học bách khoa năm 2015. 

 

LÊ HÙNG DŨNG 

Phó Tổng Giám đốc 

T: (028) 38.343.346 (Ext 20) 

E: hungdung@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

-   12 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 
kiểm toán và thẩm định giá. 

-   Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, các 
Tiêu chuẩn thẩm định giá và các văn bản pháp 
lý chuyên ngành có liên quan. 

-   Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 

-   Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán, 
thực hiện kiểm toán, thẩm định giá cho khách 
hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 

-   Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
cấp năm 2015. 

-   Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính 
cấp năm 2015. 

-   Cử nhân kinh tế - ĐH Tài chính Marketing. 

mailto:tranthaihoa@aisc.com.vn
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 Nhân sự chủ chốt 

       
 

PHẠM XUÂN SƠN 

Giám đốc  

Chi nhánh Hà Nội 

T: (024) 37.820.045 (Ext 17) 

E: sonpx@aisc.com.vn 

NGUYỄN THỊ HIỆP 

Phó Giám đốc 

Chi nhánh Đà Nẵng 

T: (0236) 37.47.619 

E: nguyenhiep@aisc.com.vn 

PHẠM THỊ THANH MAI 

Trƣởng phòng KTDN6 

T: (028) 38.329.129 (Ext 53) 

E: phamthanhmai@aisc.com.vn 

 

Kinh nghiệm 

- 17 năm công tác trong lĩnh vực 
kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực 
kiểm toán quốc tế và các văn bản 
pháp lý chuyên ngành có liên quan. 

- Phát triển các mối quan hệ với 
khách hàng trong và ngoài nước. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy các 
khóa đào tạo nội bộ hàng năm về kế 
toán, kiểm toán, thuế do Công ty tổ 
chức. 

- Ông có nhiều kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tư vấn tài chính kế toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như 
Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt trong 
lĩnh vực kiểm toán Báo cáo tài chính. 

Bằng cấp 

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – 
Trường Đại học Help 

- Cử nhân kinh tế - Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân  

- Chứng chỉ Kiểm toán viên do Bộ 
Tài chính cấp  

- Giấy chứng nhận đăng ký hành 
nghề kiểm toán do Bộ Tài chính cấp. 

- Thẻ thẩm định viên về giá do Bộ 
Tài chính cấp 

Kinh nghiệm 

- 18 năm công tác trong lĩnh 
vực kiểm toán. 
- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam, 
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
và các văn bản pháp lý chuyên 
ngành có liên quan. 
- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ 
hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 
- Trực tiếp tham gia tư vấn tài 
chính kế toán cho khách hàng 
thuộc nhiều lĩnh vực; đặc biệt 
có kinh nghiệm trong kiểm toán 
các công ty thuộc lĩnh vực xây 
dựng, các khách hàng có lợi 
ích công chúng. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký 
hành nghề kiểm toán do Bộ Tài 
chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên 
quốc gia Việt Nam năm 2009. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế 
Đà Nẵng năm 2002. 

Kinh nghiệm 

-  21 năm kinh nghiệm trong đó 
có 20 năm công tác trong lĩnh 
vực kiểm toán. 

-  Am hiểu sâu sắc về Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam, 
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
và các văn bản pháp lý chuyên 
ngành có liên quan. 

-  Trực tiếp tham gia tư vấn tài 
chính kế toán cho khách hàng 
thuộc nhiều lĩnh vực. Đặc biệt 
chuyên sâu về kiểm toán báo 
cáo tài chính trong các lĩnh vực 
xây dựng, truyền thông; Tổng 
công ty, tập đoàn; khách hàng 
có vốn đầu tư nước ngoài và có 
lợi ích công chúng. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký 
hành nghề kiểm toán do Bộ Tài 
chính cấp. 

-  Chứng chỉ Kiểm toán viên 
quốc gia Việt Nam năm 2005. 

-  Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế 
Tp.HCM năm 1997. 

mailto:sonpx@aisc.com.vn
mailto:nguyenhiep@aisc.com.vn
mailto:phamthanhmai@aisc.com.vn


Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

Nhân sự chủ chốt  
 

 

 HÀ QUẾ NGA 

Trƣởng phòng KTDN 3 

T: (028) 38.329.129 (Ext 36) 

E: quenga@aisc.com.vn 

TRẦN HẢI SƠN 

Trƣởng phòng TV 

T: (028) 38.329.129 (Ext 48) 

E: haison@aisc.com.vn 

 Kinh nghiệm 

- 12 năm công tác trong lĩnh vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và 
các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia kiểm toán, tư vấn tài 
chính kế toán cho khách hàng thuộc nhiều 
lĩnh vực. Trong đó chuyên sâu về các lĩnh vực 
sản xuất chế biến thủy hải sản, khách hàng 
có vốn đầu tư nước ngoài và lợi ích công 
chúng. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt 
Nam năm 2014. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh Tế năm 2008. 

Kinh nghiệm 

- 14 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 
kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và 
các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính kế toán 
cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. Trong đó 
đặc biệt chuyên sâu về Kiểm toán báo cáo tài 
chính thuộc các lĩnh vực Tài chính – Ngân 
hàng, chứng khoán, Du lịch – khách sạn, tập 
đoàn. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2011. 

- Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính 
cấp năm 2012. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH tài chính kế toán năm 
2006. 

mailto:quenga@aisc.com.vn
mailto:haison@aisc.com.vn


Nhân sự chủ chốt 

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

 

   

 

LÊ THỊ THANH TÂM 

Phó phòng KTDN 3 

T: (028) 38.329.129 (Ext 35) 

E: thanhtam@aisc.com.vn 

 

TẠ VĂN GIỎI 

Phó phòng KTDN 6 

T: (028) 38.329.129 (Ext 28) 

E: vangioi@aisc.com.vn 

 

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THÙY 

Phó phòng KTDN 2 

T: (028) 38.329.129 (Ext 13) 

E: phuongthuy@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm Kinh nghiệm 

- 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam, Chuẩn 
mực kiểm toán quốc tế và các 
văn bản pháp lý chuyên ngành 
có liên quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ 
hàng năm về kế toán, kiểm toán, 
thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia kiểm toán, 
tư vấn tài chính kế toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực; 
đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh 
vực chứng khoán, nông nghiệp, 
kế toán, khách hàng có vốn đầu 
tư nước ngoài và có lợi ích công 
chúng. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành 
nghề kiểm toán do Bộ Tài chính 
cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc 
gia Việt Nam năm 2015. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh Tế 
Tp.HCM năm 2010. 

Kinh nghiệm 

- 19 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kế toán. 

- 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam, 
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
và các văn bản pháp lý chuyên 
ngành có liên quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ 
hàng năm về kế toán, kiểm toán 
do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư kiểm 
toán, vấn tài chính kế toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh 
vực như giáo dục, hành chính 
sự nghiệp, khách hàng có vốn 
đầu tư nước ngoài. 

- Phụ trách và tham gia trực tiếp 
phần kiểm soát chất lượng hồ 
sơ kiểm toán doanh nghiệp và 
tuyển dụng nhân sự Công ty. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký 
hành nghề kiểm toán do Bộ Tài 
chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên 
quốc gia Việt Nam năm 2011. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế 
Tp.HCM năm 2005. 

- 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực 
kiểm toán quốc tế và các văn bản 
pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ hàng 
năm về kế toán, kiểm toán, thuế 
do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài 
chính, kế toán, kiểm toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành 
nghề kiểm toán do Bộ Tài chính 
cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc 
gia Việt Nam năm 2015. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh Tế 
Tp.HCM năm 2008. 

mailto:thanhtam@aisc.com.vn
mailto:vangioi@aisc.com.vn
mailto:phuongthuy@aisc.com.vn


Nhân sự chủ chốt 

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

 

        

 

ĐỖ THỊ MAI HOA 

Phó phòng KTDN 4 

T: (028) 38.329.129 (Ext 38) 

E: maihoa@aisc.com.vn 

 

ĐOÀN NGUYỄN MINH TÂM 

Phó phòng KTDN 1 

T: (028) 38.343.346 (Ext 12) 

E: doantam@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

- 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán Việt 
Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các văn 
bản pháp lý chuyên ngành có liên quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa đào 
tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm toán, thuế 
do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính, kế toán, 
kiểm toán cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

- Trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm toán ngân 
hàng, tập đoàn quy mô lớn. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán 
do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2016. 

- Cử nhân kinh tế - Đại Học Kinh Tế Tp.HCM năm 
2010. 

- Thạc sĩ chuyên ngành Tài Chính. - Ngân Hàng 
Đại Học Kinh tế Tp.HCM năm 2014. 

Kinh nghiệm 

- 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm 
toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế và 
các văn bản pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài chính, kế toán, 
kiểm toán cho khách hàng thuộc nhiều lĩnh 
vực. 

- Trực tiếp thực hiện các cuộc kiểm toán ngân 
hàng, tập đoàn quy mô lớn. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm 
toán do Bộ Tài chính cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc gia Việt Nam 
năm 2018. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh Tế Tp.HCM năm 
2012. 

mailto:maihoa@aisc.com.vn


Nhân sự chủ chốt 

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

 

       

 
ĐỖ THỊ HẰNG 

Phó phòng KTDN 5 

T: (028) 38.343.346 (Ext 27) 

E: dohang@aisc.com.vn 

 
BÙI THANH LƢU 

Phó phòng TV 

T: (028) 38.329.129 (Ext 49) 

E: thanhluu@aisc.com.vn 

 
VÕ THỊ XUÂN QUỲNH 

Phó phòng KTDN 4 

T: (028) 38.329.129 (Ext 40) 

E: xuanquynh@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm Kinh nghiệm 

-  09 năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam, 
Chuẩn mực kiểm toán quốc tế 
và các văn bản pháp lý chuyên 
ngành có liên quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ 
hàng năm về kế toán, kiểm 
toán, thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài 
chính, kế toán, kiểm toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh 
vực. 

Bằng cấp 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Quốc 
Gia Tp.HCM năm 2009. 

 

Kinh nghiệm 

- 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực 
kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực 
kiểm toán quốc tế và các văn bản 
pháp lý chuyên ngành có liên 
quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ hàng 
năm về kế toán, kiểm toán do 
Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư kiểm toán, 
vấn tài chính kế toán cho khách 
hàng thuộc nhiều lĩnh vực như 
giáo dục, hành chính sự nghiệp, 
khách hàng có vốn đầu tư nước 
ngoài. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành 
nghề kiểm toán do Bộ Tài chính 
cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc 
gia Việt Nam năm 2018. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH Kinh tế 
Tp.HCM năm 2011. 

- 07 năm kinh nghiệm trong lĩnh 

vực kiểm toán. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn 
mực kiểm toán Việt Nam, Chuẩn 
mực kiểm toán quốc tế và các 
văn bản pháp lý chuyên ngành 
có liên quan. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy 
cho các khóa đào tạo nội bộ 
hàng năm về kế toán, kiểm toán, 
thuế do Công ty tổ chức. 

- Trực tiếp tham gia tư vấn tài 
chính, kế toán, kiểm toán cho 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh 
vực. 

Bằng cấp 

- Giấy chứng nhận đăng ký hành 
nghề kiểm toán do Bộ Tài chính 
cấp. 

- Chứng chỉ Kiểm toán viên quốc 
gia Việt Nam năm 2018. 

- Cử nhân Kế toán - ĐH Sư phạm 
Kỹ thuật Tp.HCM năm 2013. 

- Thạc sĩ chuyên ngành Kế toán 
- Đại Học Kinh tế Tp.HCM năm 
2017. 

 

 

 



Nhân sự chủ chốt 

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

 

 
 

 

 

PHẠM VĂN MẬU 

Trƣởng phòng KTXDCB 2 

T: (028) 38.329.129 (Ext 62) 

E: vanmau@aisc.com.vn 

VÕ XUÂN NGUYÊN 

Phó phòng KTXDCB 2 

T: (028) 38.329.129 (Ext 63) 

E: xuannguyen@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

- 29 năm kinh nghiệm trong đó có 26 năm công 
tác trong lĩnh vực kiểm toán các dự án đầu tư. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, các văn bản pháp lý liên quan đến 
lĩnh vực đầu tư XDCB. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kiểm toán các dự 
án đầu tư. 

- Trực tiếp tham gia kiểm toán các Báo cáo 
quyết toán dự án hoàn thành lớn cho các 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

 

Kinh nghiệm 

- 11 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực 
kiểm toán các dự án đầu tư. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam, các văn bản pháp lý liên quan đến 
lĩnh vực đầu tư XDCB. 
- Trực tiếp tham gia giảng dạy và tư vấn cho 
các khóa đào tạo nội bộ hàng năm về lĩnh vực 
kiểm toán XDCB. 
- Trực tiếp tham gia kiểm toán các Báo cáo 
quyết toán dự án hoàn thành lớn cho các 
khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

Bằng cấp 

- Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp 
năm 2008. 

 

Bằng cấp 

- Kỹ sư XD cầu đường – ĐH Xây dựng Hà Nội 
năm 1991. 

- Cử nhân Tài chính – Ngân Hàng – ĐH Trà 
Vinh năm 2017. 

 

 

 

 

 

 

mailto:vanmau@aisc.com.vn
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Nhân sự chủ chốt 
 

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 

 

 

 

         
 

NGUYỄN TÚ ANH 

Phó phòng KTXDCB 1 

T: (028) 38.329.129 (Ext 55) 

E: ntanh@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

- 19 năm kinh nghiệm trong đó có 18 năm công 

tác trong lĩnh vực kiểm toán đầu tư. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm toán 
Việt Nam và các văn bản pháp lý chuyên ngành 
có liên quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB và Tài 
chính doanh nghiệp. 

- Trực tiếp tham gia giảng dạy cho các khóa 
đào tạo nội bộ hàng năm về kiểm toán các dự 
án đầu tư. 

- Trực tiếp tham gia kiểm toán các Báo cáo 
quyết toán dự án hoàn thành lớn cho các khách 
hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 
 
Bằng cấp 

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng 
dân dụng và công nghiệp năm 2002. 

- Cử nhân kinh tế - ĐH kinh tế Tp.HCM năm 
2010. 

- Thẻ Thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính 
cấp năm 2015 

LẠI QUANG MINH TRÍ 

Phó phòng KTXDCB 3 

T: (028) 38.329.129 (Ext 69) 

E: minhtri@aisc.com.vn 

Kinh nghiệm 

- 18 năm kinh nghiệm trong đó có 14 năm 
công tác trong lĩnh vực kiểm toán các dự 
án đầu tư. 

- Am hiểu sâu sắc về Chuẩn mực kiểm 
toán Việt Nam, các văn bản pháp lý liên 
quan đến lĩnh vực đầu tư XDCB. 
- Trực tiếp tham gia giảng dạy và tư vấn 
cho các khóa đào tạo nội bộ hàng năm về 
lĩnh vực kiểm toán XDCB. 
- Trực tiếp tham gia kiểm toán các Báo 
cáo quyết toán dự án hoàn thành lớn cho 
các khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực. 

Bằng cấp 

- Kỹ sư xây dựng dân dụng - công nghiệp 
- ĐH Kiến trúc Hà Nội 2002. 

- Cử nhân kinh tế ngành kế toán – ĐH 
Kinh tế Tp.HCM năm 2008. 

 

 

mailto:ntanh@aisc.com.vn
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Thông tin liên hệ
 

 
Văn phòng chính 

Địa chỉ : 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, 
Quận 3, Tp.HCM 

Điện thoại: (028) 38.329.129 

Fax: (028) 38.342.957 

Email: info@aisc.com.vn 

Website: http://www.aisc.com.vn 

 
Ngƣời liên hệ: Ban Tổng Giám Đốc 

Ông Phạm Văn Vinh - Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 11)     DĐ: 0903.631.139 

Ông Nguyễn Minh - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 12) DĐ: 0903.770.796 

Bà Dương Thị Phương Anh - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 31) DĐ: 0908.215.468 

Bà Huỳnh Tiểu Phụng - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 15) DĐ: 0908.281.118 

Bà Đậu Nguyễn Lý Hằng - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.343.346 (Ext: 11) DĐ: 0938.003.217 

Ông Trần Thái Hòa - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 70) DĐ: 0908.333.794 

Ông Lê Hùng Dũng - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.343.346 (Ext: 20) DĐ: 0907.633.739 

 

 
Chi nhánh Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, 
P. Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 37.820.045 

Fax: (024) 37.820.048 

Email: hanoi@aisc.com.vn 

 

 
Ngƣời liên hệ: 

Ông Đào Tiến Đạt - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (024) 37.820.045 (Ext: 15)    DĐ: 0985.458.668 

Ông Phạm Xuân Sơn - Giám đốc  

ĐT: (024) 37.820.045 (Ext 17)     DĐ: 0912.803.131 

 

 

 
Chi nhánh Đà Nẵng 

Địa chỉ: 350 Hải Phòng, P. Chính Gián,  

Q.Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng 

Điện thoại: (0236) 37.47.619 

Fax: (0236) 37.47.619 

Email: danang@aisc.com.vn 

 

 
Ngƣời liên hệ: 

Ông Phạm Văn Vinh - Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 11)     DĐ: 0903.631.139 

Bà Huỳnh Tiểu Phụng - Phó Tổng Giám đốc 

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 15)    DĐ: 0908.281.118 

Bà Nguyễn Thị Hiệp - Phó Giám đốc 

ĐT: (0236) 37.47.619                   DĐ: 0905.022.990 

mailto:info@aisc.com.vn
http://www.aisc.com.vn/
mailto:hanoi@aisc.com.vn
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Thông tin liên hệ  

 
Văn phòng đại diện Hải Phòng 

 
Ngƣời liên hệ: 

   Ông Phạm Xuân Sơn - Giám đốc  

ĐT: (024) 37.820.045 (Ext 17)     DĐ: 0912.803.131 

 

 

Địa chỉ: 18 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, 

Hải Phòng 

Điện thoại: (0225) 35.69.577 

Fax: (0225) 35.69.576 

Email: haiphong@aisc.com.vn 

 
Văn phòng đại diện Cần Thơ 

 
Ngƣời liên hệ: 

Ông Mai Anh Tâm - Trưởng Văn Phòng Đại Diện  

ĐT: (028) 38.329.129 (Ext: 18)   DĐ: 0937.091.277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Địa chỉ: P9019, A200 Nguyễn Hiền, 

Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều,            

Tp. Cần Thơ 

Điện thoại: (028) 38.329.129 

Email: cantho@aisc.com.vn 

 

mailto:haiphong@aisc.com.vn
mailto:cantho@aisc.com.vn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

CHI NHÁNH 

HÀ NỘI 

CHI NHÁNH  

ĐÀ NẴNG 

VĂN PHÒNG 

HẢI PHÒNG 

VĂN PHÒNG  

CẦN THƠ 

PHÒNG  

HÀNH CHÍNH  

KẾ TOÁN 

KIỂM TOÁN 

XÂY DỰNG CƠ BẢN  

(3 PHÒNG) 

KIỂM TOÁN  

DOANH NGHIỆP  

 (6 PHÒNG) 

PHÒNG 

TƢ VẤN 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN 

BAN  

KIỂM SOÁT 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC 



Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (“AISC”) 
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