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THƯ NGỎ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL được thành 

lập vào ngày 13 tháng 05 năm 2011 - mã số thuế 0105308539 

tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội.

Sau 10 năm hoạt động, Airseaglobal đã nằm trong TOP 200 

Doanh nghiệp Logistics Chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam 

được chứng nhận bởi Hiệp hội Logistics Quốc Tế WCA ( ID 

73213 )  và là Số 1 về dịch vụ nhập khẩu thiết bị y tế lớn nhất 

Việt Nam, Top 3 bên khai hải quan lớn nhất Nội Bài.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, xuất nhập 

khẩu đặc biệt là trang thiết bị y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng, chúng tôi cung cấp cho khách hàng trọn gói các dịch vụ 

liên quan tới giấy phép nhập khẩu, sản xuất TBYT, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, cũng như các dịch vụ vận tải quốc 

tế,vận chuyển nội địa, dịch vụ khai báo hải quan một cách 

chuyên nghiệp, chính xác, an toàn, tiết kiệm và chất lượng nhất.

Định hướng tập trung xây dựng công ty thành một công ty 

Logistics chuyên nghiệp hàng đầu, mạng lưới phát triển các 

đại lý vận tải và vận chuyển hàng hóa đến nhiều quốc gia trên 

thế giới, chúng tôi mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác

cũng như trở thành đối tác quan trọng ,đồng hành vào thành 

công trong công việc của quý khách hàng.

Sự hài lòng của Quý khách hàng là tiêu chí phát triển của 

AIRSEAGLOBAL. Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của 

Quý vị.

Xin chân thành cảm ơn!
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AIRSEAGLOBAL GROUP JOINT STOCK COMPANY was 

established on May 13th, 2011, under business license 

No. 0105308539 issued by Hanoi Department of 

Planning and Investment.

After 10 years, Airseaglobal Group has been in the TOP 

200 Largest Professional Logistics Enterprises in 

Vietnam which is certified by the International Logistics 

Association WCA (ID 73213) and become the No. 1 in 

terms of the largest medical equipment import service 

in Vietnam, No.3 biggest customs declaration parties in 

Noi Bai.

With many years of experience in the field of 

logistics,import and export, especially of medical equip-

ment, cosmetics, supplements, we provide customers 

with a full package of services related to permits for 

importing

and manufacturing medical equipment, cosmetics, 

supplements, as well as international / domestic trans-

portation, customs declaration services in a profession-

al, accurate, safe, economical and quality manner.

Focusing on building the company into a leading profes-

sional logistics service provider, developing a network

of transport agencies and transporting goods to many 

countries around the world, we look forward to expand 

the cooperation relationship as well as become an 

important partner, accompanying the success in the 

work of our customers.

Open Letter



THÔNG TIN CÔNG TY
COMPANY INFORMATION

Tên công ty

Địa chỉ trụ sở chính

VPĐD Hà Nội

VPĐD Hải Phòng

VPĐD TPHCM

VPĐD Đà Nẵng

Điện thoại

Email

Website

Đại diện pháp luật

Mã số thuế

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL

A9/4 TT Mỏ Địa Chất, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Phòng 2414, 2412, Tòa Eurowindow, 27 Trần duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

43-45 Nguyễn Thị Tân, Phường 2, Quận 8, TP HCM

Lô 39, Đường số 2, KCN Đà Nẵng, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng

024.6666.4789 - 024.6269.2777

 tannt@airseaglobalgroup.com.vn

https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn - https://airseaglobalgroup.com.vn

NGUYỄN THÀNH TÂN ( Chủ tịch HĐQT ) - ĐỖ XUÂN SƠN ( Giám đốc ) 

0 1 0 5 3 0 8 5 3 9

Company name

Headquarter

Hanoi office

Hai Phong office

HCM City office

Da Nang office

Tel.

Email

Website

Legal representative

Tax identification

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

AIRSEAGLOBAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

A9/4, TT Mo Dia Chat, Co Nhue 2, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

R2414-2412, Eurowindow Building, 27 Tran Duy Hung, Cau Giay Dist., Hanoi City

Le Lai Str., Ngo Quyen Dist., Hai Phong City

43-45 Nguyen Thi Tan, Ward 2, District 8, HCM City

Lot 39, Road 2, Da Nang Industrial Park, Son Tra Dist., Da Nang City

024.6666.4789 - 024.6269.2777

 tannt@airseaglobalgroup.com.vn

https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn - https://airseaglobalgroup.com.vn

NGUYEN THANH TAN ( Chairman ) - DO XUAN SON ( Manager ) 

0 1 0 5 3 0 8 5 3 9
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SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH HĐQT

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

GIÁM ĐỐC KINH DOANHQUẢN LÝ VĂN PHÒNG

ORGANIZATION CHART
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DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
DỊCH VỤ HỖ TRỢ 
NHẬP KHẨU TBYT

DỊCH VỤ SẢN XUẤT
XUẤT KHẨU TBYT

DỊCH VỤ XUẤT/NHẬP KHẨU
MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC 
NĂNG, THỰC PHẨM THƯỜNG

1. Đăng ký lưu hành TBYT

2. Phân loại TBYT

1. Tư vấn và xin chứng nhận
ISO 13485, ISO 22000, ISO
9001, ISO 14000, BRC, BSCI.…
trong nước và quốc tế

2. Công bố đủ điều kiện sản
xuất TTBYT

3. Công bố tiêu chuẩn áp dụng 
TBYT loại A,B

4. Đăng ký chứng chỉ lưu hành 
tự do (CFS) cho hàng sản xuất 
trong nước

1.Công bố mỹ phẩm nhập khẩu/ 
sản xuất trong nước

2. Công bố thực phẩm chức 
năng nhập khẩu/ sản xuất trong
nước

3. Xin Giấy phép quảng cáo mỹ 
phẩm, thực phẩm chức năng

4. Kiểm nghiệm thực phẩm chức 
năng, bao bì chứa thực phẩm, 
kiểm nghiệm mỹ phẩm

3. Công bố đủ điều kiện kinh 
doanh TBYT loại B,C,D

4. Công bố tiêu chuẩn áp 
dụng TBYT loại A,B

5. Đăng ký lưu hành TBYT loại 
C, D sản xuất trong nước

5. Giấy phép lưu hành tự do 
(CFS) cho mỹ phẩm/thực phẩm 
chức năng 

5. Xin giấy phép quảng cáo 
TBYT

6. Đăng kí FDA cơ bản, code 
510k EUA, FDA K-number

Công bố thực phẩm tại Sở 
Công Thương

6. Công khai, kê khai giá

7. Đăng kí số lưu hành tại Châu 
Âu, Úc, CE tự nguyện, CE 
representative, CE chuẩn NB,…

7. Hợp pháp hóa lãnh sự 
giấy tờ nhập khẩu

8. Test quốc tế tiêu chuẩn Châu 
Âu: EN455-1,2,3,4; EN 374 
1,2,3,4,5; EN 420, EN 14683, 
EN149, NIOSH… (và các test theo 
nhu cầu của khách)

8. Dịch vụ lưu hành Hóa 
chất khử khuẩn theo nghị 
định 91 ở Cục Môi Trường

9. Test quốc tế theo tiêu chuẩn 
Mỹ : ASTM 6319, ASTM
3578,…(và test theo nhu cầu 
của khách)

9.Ủy thác nhập khẩu

10. Xin CFS ở Châu Âu (Mỹ, 
Pháp, Bỉ, Đức,…), Anh, Úc

10. Tư vấn thuế nhập khẩu, 
thuế VAT, CO ưu đãi thuế

Vận chuyển quốc tế (EXW, FOB)/ trucking nội địa hàng nguyên cont/lẻ cont/ 
hàng mẫu/hàng xách tay và khai hải quan trọn gói

Hỗ trợ khách vào các Group Zalo bán hàng y tế, Tuyển dụng nhân sự y tế, Tìm nhà cung cấp,
Group Hỗ trợ nhập khẩu y tế (Hệ sinh thái của Airsea)
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OUR SERVICES
SUPPORT SERVICES FOR

IMPORTING MEDICAL
EQUIPMENT

SUPPORT SERVICES FOR
MANUFACTURING AND EXPORTING

MEDICAL EQUIPMENT

IMPORT/EXPORT SERVICE FOR 
COSMETICS, SUPPLEMENTS, AND 

FOODSTUFFS

1. Registration of circulation 
for medical equipment

2. Classification of medical 
equipment

1. Consulting and applying for 
certification of ISO 13485, ISO 
22000, ISO 9001, ISO 14000, BRC, BSCI, 
etc. domestically and internationally

2. Announcement of eligibility to 
manufacture medical equipment

3. Announcement of standards 
for application of class A, B 
medical equipment

4. Applying for certificate of 
free sales (CFS) for domesti-
cally produced goods

1.Announcement of imported / 
domestically produced cosmet-
ics

2. Announcement of imported / 
domestically produced supple-
ments
3. Applying for advertisement 
license of cosmetics and supple-
ments
4. Testing supplements, food 
packaging, cosmetics

3. Announcement of eligibility 
to trade class B, C, D medical 
equipment

4. Announcement of standards 
for application of class A, B 
medical equipment

5. Registration of circulation for 
class C, D medical equipment 
produced domestically

5. Certificate of free sales (CFS) 
for cosmetics / supplements

5. Applying for advertise-
ment license of medical 
equipment

6. Registration of basic FDA, 
code 510k EUA, FDA K-number

Announcement of food 
products at the Department 
of Industry and Trade

6. Publicizing and declaring 
prices

7. Registration of circulation 
numbers in Europe, Australia, 
voluntary CE, CE representative, 
Notified body CE, etc.

7. Consular legalization of 
import document

8. International test according to 
European standard: 
EN455-1,2,3,4; EN 374 1,2,3,4,5; 
EN 420, EN 14683, EN149, 
NIOSH, etc. (and other tests 
according to customer’s needs).

8. Circulation service of 
disinfectant chemicals 
according to Decree 91 
from Vietnam Environment 
Administration

9. International test according 
to American standards: ASTM 
6319, ASTM, 3578, etc. (and 
other test according to 
customer’s needs).

9.Entrusted importing

10. Applying for CFS in Europe 
(UK, France, Belgium, Germa-
ny, etc.), US, Australia

10. Consulting on import 
tax, VAT, C/O tax incentive

International shipping (EXW, FOB) / domestic trucking of FCL / LCL / samples / hand-carried
goods and full-package customs declaration

Supporting customers to enter Zalo groups for selling medical products, recruiting medical
personnel, finding suppliers, medical import support (Airsea’s ecosystem)



HỒ SƠ PHÁP LÝ
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LEGAL DOCUMENT
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AIRSEAGLOBAL GROUP - Chứng nhận WCA 2022 (Liên minh hàng hóa thế giới – World Cargo 
Alliance)

ID Number : 73213
Link tra cứu: https://www.wcaworld.com/Directory

Là một công ty hoạt động trong lĩnh vực vận tải quốc tế, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
AIRSEAGLOBAL hiểu rõ tầm quan trọng của việc kết nối và hợp tác chặt chẽ với các đối tác 
logistics trên toàn thế giới. Với khát vọng vươn tầm quốc tế, Airseaglobal không ngừng tăng 
cường xây dựng quan hệ hợp tác với các đối tác trên toàn cầu bằng nhiều phương thức khác 
nhau. Trong đó, không thể không kể tới việc tham gia các tổ chức hàng đầu thế giới về vận 

chuyển: WCA.

WCA (Liên minh hàng hóa thế giới – World Cargo Alliance) là mạng lưới các nhà vận tải hàng 
hóa độc lập lớn nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới với hơn 7141 văn phòng thành 
viên ở 191 nước trên toàn thế giới. Mối liên kết giữa các thành viên WCA thậm chí còn mạnh 

mẽ và vượt trội hơn các hãng vận tải đa quốc gia.

Vì thế các Doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm khi làm Dịch vụ vận chuyển Quốc tế và thông quan 
hàng hoá với Airseaglobal Group nhé ạ
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ID Number : 73213 WCA 
AIRSEAGLOBAL GROUP - WCA 2022 Certification (World Cargo Alliance)

ID Number: 73213
Reference: www.wcaworld.com/Directory

As a company operating in the field of international transportation, AIRSEAGLOBAL GROUP understands 
the importance of connecting and working closely with logistics partners around the world. With the aspi-
ration to reach the international level, Airseaglobal is constantly strengthening the cooperation relation-
ship with partners around the globe in many different ways. In which, it is impossible not to mention joining 

the world’s most powerful group of logistics networks: WCA.

WCA (World Cargo Alliance) is the world’s largest and most influential network of independent freight 
carriers with more than 7,141 offices in 191 countries worldwide. The link between WCA members is even 

stronger and superior to multinational carriers.

Thefore, businesses are completely assured when doing international shipping and customs clearance 
services with Airseaglobal Group.
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THÀNH TỰU NĂM 2021
ACHIEVEMENTS IN 2021
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Sau 11 năm phát triển, Airseaglobal đã trở thành đơn vị 

dịch vụ số 1 tại Việt Nam: vừa làm Giấy phép tốt vừa làm Hải 

quan vận chuyển tốt, cung cấp giải pháp trọn gói và đồng bộ 

cho khách hàng. Trải qua 1 năm kinh tế đầy biến động, đầy 

thách thức, khó khăn, Airseaglobal vẫn giữ vững vị thế, đem 

lại những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, uy tín cho và trở 

thành đối tác đáng tin cậy của các khách hàng.  Airseaglobal 

tự hào mang hình dáng của Đại bàng trong Dịch vụ XNK TBYT, 

tự hào ở vị trí số 1 về Dịch vụ XNK TBYT trên thị trường!

Over 11 years of development, Airseaglobal has become 

the top service provider in Vietnam for: licensing, customs 

cleanrance, transportation, providing a complete and synchro-

nous solution for customers. After a turbulent, challenging 

and difficult year, Airseaglobal still maintains its position, 

brings quality and reputable products, services to customers 

and becomes their reliable partner. Airseaglobal is proud to 

bear the form of a great eagle in import & export service of 

medical equipment, proud to be at the No. 1 position in import 

& export service of medical equipment in the market!



Airseaglobal và những con số/Airseaglobal và những con số
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Hãy cùng điểm lại những thành tựu mà Airseaglobal 

đã đạt được trong năm 2021 vừa qua:

- Tính đến 31/12/2021, sau hơn 10 năm thành lập,

Airseaglobal đã hợp tác hơn 1500 khách hàng, 

chiếm 13% thị phần trên cả nước về mảng y tế. Trong 

đó, trung bình mỗi năm, công ty đã làm giấy phép,

vận chuyển và làm thông quan hơn 11000 lô hàng, 

đặc biệt là hàng y tế.

- Với đội ngũ hơn 100 nhân viên có chuyên môn, luôn 

tận tâm, tận lực với khách hàng, Airsea cam kết sẽ 

đem lại những dịch vụ và sản phẩm uy tín, chất lượng 

tới cho khách hàng.

1565

815

100

10

Tổng số khách 
hàng đến 

31.12.2021
Total number of 
customers until 
December 31, 

2021

Số nhân viên 
Airseaglobal 

Group
Current 

number of 
employees

Number of types of 
medical equipment 
have been cleared, 

licensed and shipped 
internationally

Số năm thành lập 
Airseaglobal Group

Number of years 
since establish-

ment

Số khách hàng xuất 
nhập khẩu y tế hiện 

tại Airseaglobal
Current number of 
customers using 

medical import/ex-
port servic

400
Số loại hàng thiết bị y 
tế Airsea đã thông 

quan, làm giấy phép và 
vận chuyển quốc tế

930
Số lô hàng y tế Airsea 
làm trung bình / tháng 
về giấy phép, hải quan, 

vận chuyển
Average number of monthly 
medical shipment in term of 
permits, custom clearance, 

transportation

Let’s review the achievements that Airseaglobal has 

achieved in the past year 2021:

- As of December 31, 2021, after over 10 years since 

establishment, Airseaglobal has cooperated with 

more than 1,500 customers, accounting for 13% of the 

nationwide market share in the medical field. In which, 

each year the company has applied for license, trans-

ported and declared customs for an average of more 

than 11,000 shipments, especially medical goods.

- With a team of more than 100 professional staff, 

always dedicated to customers, Airseaglobal is com-

mitted to bring reliable and quality services, products 

to customers.
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SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN
CỦA AIRSEAGLOBAL GROUP

MISSION AND VISION OF AIRSEAGLOBAL GROUP

Tư tưởng cốt lõi:

Airseaglobal luôn mang tư tưởng cốt lõi là tạo ra những sản phẩm 

chất lượng số 1 thị trường

Mục tiêu cốt lõi:

Vươn tới mục tiêu cốt lõi chiếm 30% thị phần TBYT trên cả nước 

vào cuối năm 2023

Sứ mạng với khách hàng:

Airseaglobal  luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt nhất sứ mạng 

với khách hàng, chúng tôi không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ 

để đem tới chất lượng dịch vụ ngày càng cao cho quý doanh 

nghiệp. 

Sứ mạng với Xã hội:

Airseaglobal đóng góp một phần nhỏ để giúp xã hội trở nên tốt 

đẹp hơn. Từ chủ tịch, giám đốc, trưởng phòng và từng nhân viên 

đã trích một phần doanh thu của mình để chung tay đẩy lùi dịch 

Covid và ủng hộ Đồng bào lũ lụt miền trung.
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Core ideal:

Airseaglobal always carries the core ideal of making the best quali-

ty products in the market.

Core target:

Reaching the core target of accounting for 30% of the nationwide 

market share for medical equipment by the end of 2023.

Mission with Customers:

Airseaglobal always tries the best to fulfill the mission with 

customers, we constantly improve service quality to bring higher 

and better service quality to your businesses.

Mission with Society:

Airseaglobal contributes a small part to make society better. From 

the chairman, the directors, the heads of the department to each 

employee, everyone has donated a part of their income to join 

hands in fighting COVID-19 pandemic and supporting the flood 

victims in Central region.



Sứ mạng với nhân viên:

Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới sứ mạng đối với nhân 

viên, họ là bộ xương và dòng máu của công ty. 

Airseaglobal tập trung đào tạo để giúp từng nhân 

viên có thể phát triển bản thân và gia tăng thu nhập.

Ngoài ra, Airseaglobal cũng tạo ra môi trường vui 

chơi giải trí và gắn kết nhân viên của các phòng ban. 

Với phương châm Work hard, Play hard, chúng tôi 

thường xuyên tổ chức các hoạt động du lịch, team-

building, nhằm giải tỏa căng thẳng và đem lại những 

ký ức vui vẻ cho từng cá nhân mỗi nhân viên. 

Khen thưởng:

Chính sách khen thưởng của Airseaglobal được tổ 

chức hàng tháng, hàng tháng đều vinh danh các cá 

nhân có thành tích xuất sắc, thưởng nóng, thưởng 

vàng, đạt giải ong vàng, rồi thưởng đồng đội…

Đào tạo:

Ngoài ra, nhận thức được về tầm quan trọng của 

nguồn nhân sự trong lĩnh vực Xuất Nhập Khẩu, 

Airseaglobal đã mở ra khóa học đào tạo do chính Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và Trưởng phòng chứng từ trực 

tiếp giảng dạy.

Khóa học là những chia sẻ về kiến thức và kinh 

nghiệm thực tế trong ngành XNK, giúp học viên nâng 

cao chuyên môn và tính thực tế trong ngành. Đồng 

thời tạo ra nguồn nhân sự chất lượng sẵn có cho các 

đối tác của Airsea. 
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Mision with Employees:

We pay special attention to our employees, as they 

are the frame and lifeblood of the company.

Airseaglobal focuses on training to help each employ-

ee develop themselves and increase their income.

In addition, Airseaglobal also creates an entertaining 

environment and engages employees of all depart-

ments. With the motto “Work hard, Play hard”, we 

regularly organize travel and teambuilding activities 

to relieve stress and bring back happy memories for 

each employee.

Reward:

Airseaglobal’s reward policy is organized monthly, 

every month we honor individuals with excellent 

perfomances, instant rewards, gold rewards, golden 

bee awards, team rewards, etc.

Training:

In addition, being aware of the importance of human 

resources in the field of Import-Export, Airseaglobal 

has opened a training course directly taught by the 

Chairman and the Head of the Documentation 

Department.

The course is the sharing of knowledge and practical 

experience in the Import-Export industry, helping 

learners improve their expertise and practicality in the 

industry, at the same time creating quality human 

resources available to Airseaglobal’s partners.
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HÌNH ẢNH VĂN PHÒNG
OUR OFFICE
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OUR PERSONNEL

HÌNH ẢNH NHÂN SỰ
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CUSTOMERS OF AIRSEAGLOBAL
KHÁCH HÀNG CỦA AIRSEAGLOBAL
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AIRSEAGLOBAL OPS TEAM CLEARING CUSTOMS FOR CUSTOMER’S CARGO

HÌNH ẢNH ĐỘI OPS AIRSEAGLOBAL 
THÔNG QUAN HÀNG HOÁ CHO KHÁCH
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PARTNERS & CUSTOMERS

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG
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Được sự ủng hộ, tin tưởng của Quý khách 
hàng cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chúng tôi, 
thời gian qua CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEA-
GLOBAL đã đạt được những thành quả rất đáng tự 
hào, thể hiện ở sự tăng trưởng liên tục và vững chắc 
trong suốt chặng đường phát triển.

Với AIRSEAGLOBAL, tài sản và giá trị lớn nhất 
chính là lòng tin, là sự ủng hộ của Quý khách 
hàng/Đối tác với những sản phẩm dịch vụ mà Công ty 
cung cấp cũng như đối với mối quan hệ hợp tác hiệu 
quả và chân thành mà chúng tôi luôn dành cho Khách 
hàng.

Kính chúc Quý khách hàng/Đối tác nhiều sức 
khỏe, hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. AIRSEA-
GLOBAL luôn mong muốn được đồng hành và sẵn 
sàng phục vụ Quý khách hàng/Đối tác trên con 
đường phát triển mạnh mẽ và bền vững của mình.

LETTER OF GRATITUDE
LỜI CẢM ƠN

Thanks to the trust and support of Customers, 
together with our untiring effort, in past time AIRSEA-
GLOBAL GROUP JOINT STOCK COMPANY has 
achieved many results to be proud of, embodying in the 
constant and stable growth of the company throughout 
the development process.

To AIRSEAGLOBAL, the most valueable asset is 
the trust, the support of Customers / Partners to the 
services that we provided, as well as the efficient and 
sincere cooperation relationship that we always give 
you.

We wish Customers / Partners a lot of health, 
happiness, success and prosperity. AIRSEAGLOBAL 
will always be ready to accompany and serve you on 
the path of strong and sustainable development.

 NGUYỄN THÀNH TÂN
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN 



Trade office: R2414 - 2412, Eurowindow Building, 27 Tran Duy Hung, Cau Giay Dist., Hanoi City
Headquarter: A9/4, TT Mo Dia Chat, Co Nhue 2, Bac Tu Liem District, Hanoi, Vietnam

024.6666.4789 - 024.6269.2777

tannt@airseaglobalgroup.com.vn

https://thutucnhapkhauthietbiyte.com.vn                   https://airseaglobalgroup.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AIRSEAGLOBAL
AIRSEAGLOBAL GROUP JOINT STOCK COMPANY


