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Giới thiệu về 
iCheck
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Giới thiệu về iCheck

4

iCheck là công ty công nghệ chuyên cung cấp giải pháp số hóa giúp doanh nghiệp 
vận hành hiệu quả, tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí.

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG

6,000,000+
SKUs sản phẩm

6 năm
Thành lập

20,000+
Khách hàng doanh nghiệp

200,000+
Nhãn hàng



Giới thiệu về ứng dụng iCheck Scanner
Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng
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2,000,000+
Người dùng hằng tháng
trên app iCheck Scanner

500+ triệu 600,000+
Lượt reviews

sản phẩm

20+ triệu
Lượt tải app

Note: số liệu trích xuất từ Google Analytics của iCheck

Lượt quét mã

NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
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Giới thiệu dịch vụ 
pháp lý của iCheck
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iCheck hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tất cả các dịch vụ pháp lý & giấy tờ cho 
doanh nghiệp sản xuất bao gồm:

Dịch vụ pháp lý của iCheck
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1. Dịch vụ thành lập  công ty

2. Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch  

3. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

4, Dịch vụ công bố mỹ phẩm

5. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục thông báo & 
đăng ký website với bộ công thương

6. Dịch vụ đăng ký bản quyền  

7. Dịch vụ công bố thực phẩm thường 

8. Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng

9. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục quảng cáo mỹ 
phẩm

10. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục quảng cáo thực 
phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK)

11. Dịch vụ hỗ trợ thủ tục đề nghị cấp 
giấy chứng nhận vệ sinh ATTP
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Quy trình đơn giản - Tư vấn tận tâm 
Đội ngũ tư vấn nhiệt tình, miễn phí tư vấn tất cả các dịch vụ. Khách hàng chỉ cần cung 
cấp thông tin iCheck sẽ tư vấn và triển khai công việc một cách nhanh chóng.

Chuyên nghiệp và uy tín
Đội ngũ chuyên viên với 7 năm kinh nghiệm tư vấn thành công cho nhiều doanh nghiệp 
và đa dạng ngành nghề.

Mức giá cạnh tranh và minh bạch 
Chi phí dịch vụ bảo hộ nhãn hiệu, công bố mỹ phẩm rất cạnh tranh so với thị trường. 
iCheck công khai minh bạch chi phí trong toàn bộ quá trình triển khai.

Tiết kiệm thời gian 
Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chỉ trong 1 ngày, tiết kiệm thời gian chuẩn bị.

Lợi ích khi sử dụng giải pháp

01

02

03

04
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Quy trình sử dụng dịch vụ

Đặt yêu cầu 
với iCheck

Cung cấp 
thông tin 
cần thiết

Ký hợp đồng 
và hoàn thiện 

thủ tục 

Nhận kết quả 

01 02 03 04



Chi tiết dịch vụ
03

11
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01 Dịch vụ thành lập công ty 

Trên phương diện pháp lý: 
● Tuân thủ quy định của Pháp luật.

Trên phương diện thực tế:
● Là một hình thức mở rộng kinh doanh.
● Hưởng những ưu đãi khi thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước.
● Được biết đến và tin tưởng nhiều hơn trước Khách hàng và Đối tác.

Sau 7 - 10 ngày làm việc, trong đó:
➔ Thời gian soạn thảo hồ sơ: 01 ngày làm việc.

➔ Thời gian nộp hồ sơ tới cơ quan đăng ký: 01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ.

➔ Thời gian đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 05 ngày làm việc tính từ ngày hồ sơ được nộp và chấp 

thuận hợp lệ.

➔ Thời gian khắc dấu công ty: 01 ngày làm việc.

➔ Thời gian công bố thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia: 01 ngày làm việc.

   Lý do sử dụng dịch vụ...

   Thời gian trả kết quả...
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01 Dịch vụ thành lập công ty 

   Ưu đãi đặc biệt  ..

● Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động. 
● Tặng 01 năm sử dụng miễn phí Hóa đơn điện tử VNIs.
● Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu tiền của Nhà nước).
● Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu,...).

➔ Tư vấn cách lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, 
vốn điều lệ, cơ cấu tổ chức phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các Luật chuyên ngành.

➔ Tư vấn hồ sơ, trình tự các bước thành lập công ty nhanh chóng đúng quy định pháp luật.

➔ Tư vấn về chi phí dịch vụ thành lập công ty.

➔ Tư vấn về các thủ tục sau thành lập như việc nộp thuế, khai thuế cho Doanh nghiệp khi 
mới thành lập, mua hóa đơn, khắc dấu và thông báo mẫu dấu,…

➔ Doanh nghiệp cần cung cấp thông tin theo phiếu cung cấp thành lập thông tin thành lập 
doanh nghiệp.

➔ Trường hợp khách hàng cần xử lý nhanh, iCheck sẽ báo lại chi phí và thời gian thực hiện.

   iCheck hỗ trợ...
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02 Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch 

Trên phương diện pháp lý: 
● Đưa sản phẩm ra thị trường một cách hợp pháp.

Trên phương diện thực tế:
● Tăng hiệu suất.

● Tăng sự tin tưởng sản phẩm.

● Hỗ trợ truy xuất thông tin nguồn gốc sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

● Dễ dàng đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ.

● Quản lý hoạt động nội bộ.

Lý do sử dụng dịch vụ

Thời gian trả kết quả

➔ Nhận mã doanh nghiệp sau 1 ngày làm việc.

➔ Nhận giấy chứng nhận sử dụng mã số mã vạch sau 30 ngày làm việc tiếp theo.
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02 Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch 

   Ưu đãi đặc biệt  ..

● Tư vấn các quy định của pháp luật về đăng ký và sử dụng mã số mã vạch.

● Khách hàng chỉ cần cung cấp đăng ký kinh doanh, số điện thoại, email, thông tin 
sản phẩm, ký hợp đồng và thanh toán iCheck sẽ hỗ trợ cấp mã.

● Tư vấn thủ tục đăng ký, sử dụng mã số mã vạch.

● Tư vấn phân định và kê khai thông tin sản phẩm bằng mã vạch theo tiêu chuẩn 
của Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng về nguồn gốc xuất xứ hàng hoá.

 iCheck hỗ trợ

● Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động. 
● Tặng 01 năm sử dụng miễn phí Hóa đơn điện tử VNIs.
● Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu tiền của Nhà nước).
● Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ đăng 

ký bảo hộ nhãn hiệu,...).



16

03 Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trên phương diện pháp lý: 

● Thương hiệu và sản phẩm được pháp luật bảo vệ.

Trên phương diện thực tế:

●  Công cụ để nâng tầm & quảng bá thương hiệu.

●  Độc quyền thương hiệu, tránh khả năng nhầm lẫn với các thương hiệu khác. 

   Lý do sử dụng dịch vụ...

   Thời gian trả kết quả...

➔ Thời gian tra cứu sơ bộ nhãn hiệu: 01 ngày.

➔ Thời gian tra cứu đối chứng: 03 – 05 ngày làm việc.

➔ Thời gian chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn 

đăng ký.
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Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu  

   Ưu đãi đặc biệt  ..
➔ Được sử dụng thương hiệu trong thời gian chờ kết quả và được áp dụng quyền ưu tiên kể từ thời điểm nộp đơn.

➔ Tư vấn, phản biện đơn của Cục Sở Hữu Trí Tuệ và hỗ trợ miễn phí các vấn đề phát sinh liên quan đến nhãn hiệu trong 
suốt quá trình thẩm định đơn.

➔ Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu tiền của Nhà 
nước).

➔ Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ 
công bố mỹ phẩm,...).

Tư vấn, tra cứu sơ bộ khả năng bảo hộ về nhãn hiệu mà khách hàng dự định 

đăng ký (đưa ra ý kiến chỉnh sửa mẫu nhãn hiệu cho phù hợp), danh mục hàng 

hóa/sản phẩm đăng ký, nhãn hiệu liên quan, khả năng bảo hộ Quốc tế.

   iCheck hỗ trợ...

03
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04 Dịch vụ công bố mỹ phẩm    

Trên phương diện pháp lý: 

• Theo quy định của pháp luật (thông tư 06/2011/TT-BYT).

Trên phương diện thực tế:

•  Khẳng định chất lượng sản phẩm của mình so với các đơn vị khác, đủ điều kiện lưu 

hành sản phẩm ra thị trường.

•  Tạo niềm tin đối với khách hàng.

Lý do sử dụng dịch vụ

Thời gian trả kết quả

30 – 40 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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04 Dịch vụ công bố mỹ phẩm

   Ưu đãi đặc biệt  ..

● Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động.

● Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu tiền của Nhà 

nước).

● Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,...).

● Tư vấn cho khách hàng các quy định pháp luật liên quan đến đăng ký công bố 
mỹ phẩm.

● Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết cho việc soạn thảo hồ 
sơ đăng ký công bố. (Doanh nghiệp cần cung cấp: đăng ký kinh doanh, mỹ phẩm 
sản xuất trong nước hay nhập khẩu, công dụng sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và 
các giấy tờ khác liên quan).

● Đánh giá tính pháp lý các giấy tờ, tài liệu khách hàng cung cấp: Trên cơ sở các 
yêu cầu và giấy tờ, tài liệu khách hàng cung cấp iCheck phân tích, đánh giá tính 
hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc. 

 iCheck hỗ trợ
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05 Dịch vụ hỗ trợ thủ tục thông báo & đăng ký 
website với bộ công thương 

Những website do tổ chức/cá nhân tạo ra để phục vụ xúc tiến thương mại, bán hàng 

hóa hoặc cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp/cá nhân đó.

Website phải thông báo với Bộ Công Thương? 

• Sàn giao dịch thương mại điện tử.

• Website khuyến mại.

• Website đấu giá trực tuyến.

Website phải đăng ký với Bộ Công Thương? 

   Tại sao phải thông báo/đăng ký website với Bộ Công Thương?   .

➔ Tuân thủ quy định của nhà nước.

➔ Nâng cao uy tín của website doanh nghiệp.

➔ Khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp/cá nhân.
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● Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục thông báo website, 
ứng dụng thương mại điện tử bán hàng.

● Soạn một bộ hồ sơ theo quy định.

● Đại diện quý khách nộp hồ sơ thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử bán 
hàng trên hệ thống của cơ quan có thẩm quyền.

● Theo dõi và giải trình về hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

● Nhận mã chứng nhận thông báo website, ứng dụng thương mại điện tử bán hàng và 
bàn giao cho khách hàng.

● Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

 Công việc iCheck thực hiện

Thời gian trả kết quả
15-30 ngày làm việc kể từ ngày iCheck nhận đủ hồ sơ hợp lệ và Khách hàng đã sửa đổi/điều 

chỉnh website theo sự tư vấn từ iCheck.

Dịch vụ hỗ trợ thủ tục thông báo & đăng ký 
website với bộ công thương 

05



22

06 Dịch vụ đăng ký bản quyền 

Trên phương diện pháp lý: 

• Xác lập bằng chứng khi tranh chấp bản quyền.

Trên phương diện thực tế:

• Bảo vệ tối đa quyền tác giả, quyền liên quan và quyền sở hữu hợp pháp của 

chủ sở hữu phần mềm.

   Lý do sử dụng dịch vụ...

   Thời gian trả kết quả...

➔ Thời gian soạn thảo hồ sơ: 01 ngày làm việc.

➔ Thời gian thực hiện thủ tục tại Cơ quan nhà nước: 20-25 ngày làm việc kể từ 
khi nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ.
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06 Dịch vụ đăng ký bản quyền 

   iCheck hỗ trợ...

Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký bản quyền tác giả, 

hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết cho việc soạn thảo hồ sơ 

đăng ký bản quyền chương trình máy tính.

   Ưu đãi đặc biệt  ..
● Tư vấn, giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong suốt quá trình xử lý hồ sơ.

● Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu 
tiền của Nhà nước).

● Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã 
vạch, dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,...).
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Dịch vụ công bố thực phẩm thường

Trên phương diện pháp lý: 

• Doanh nghiệp cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trên phương diện thực tế:

• Khẳng định chất lượng sản phẩm của mình so với các đơn vị khác.

• Tạo niềm tin đối với Khách hàng.

Lý do sử dụng dịch vụ

Thời gian trả kết quả

7 - 10 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

07
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07 Dịch vụ công bố thực phẩm thường

   Ưu đãi đặc biệt  ..

● Tư vấn, giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong suốt quá trình xử lý hồ sơ.

● Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu tiền của Nhà 

nước).

● Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,...).

● Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến việc tự công bố thực phẩm.

● Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị thông tin (Cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh, sản 
phẩm nhập khẩu hay tự sản xuất, công dụng, mẫu nhãn, thông tin sản phẩm, bản kiểm 
nghiệm sản phẩm (có hỗ trợ Doanh nghiệp đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm)); tài liệu cần 
thiết cho việc soạn thảo hồ sơ tự công bố thực phẩm. 

● Đánh giá tính pháp lý các giấy tờ, tài liệu khách hàng cung cấp.

● Thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 iCheck hỗ trợ
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08 Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng      

Trên phương diện pháp lý: 

• Doanh nghiệp cần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trên phương diện thực tế:

• Khẳng định chất lượng sản phẩm của mình so với các đơn vị khác.

• Đủ điều kiện lưu hành sản phẩm trên thị trường.

• Tạo niềm tin đối với Khách hàng.

   Lý do sử dụng dịch vụ...

   Thời gian trả kết quả...

40 - 45 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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08 Dịch vụ công bố thực phẩm chức năng      
   iCheck hỗ trợ...
● Tư vấn cho khách hàng về các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng ký công bố 

thực phẩm chức năng. (Doanh nghiệp cung cấp thông tin tên sản phẩm, công dụng, sản 
xuất trong nước hay nhập khẩu, nhãn sản phẩm)

● Hướng dẫn Khách hàng chuẩn bị thông tin, tài liệu cần thiết cho việc đăng ký công bố 
sản phẩm.

● Đánh giá tính pháp lý các giấy tờ, tài liệu khách hàng cung cấp: Trên cơ sở các yêu cầu 
và giấy tờ, tài liệu khách hàng cung cấp chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, 
sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

● Sau khi ký hợp đồng, iCheck sẽ làm việc với chuyên viên xử lý hồ sơ để xử lý hồ sơ cho 
khách hàng.

   Ưu đãi đặc biệt  ..
● Tư vấn, giải đáp thắc mắc của Khách hàng trong suốt quá trình xử lý hồ sơ.

● Hỗ trợ miễn phí kiểm nghiệm sản phẩm (Khách hàng chỉ phải thanh toán phí nhà nước theo biên lai thu tiền của Nhà 

nước).

● Giảm giá đến 21% khi Khách hàng đăng ký các Dịch vụ tiếp theo của iCheck (Dịch vụ đăng ký mã số mã vạch, dịch vụ 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu,...).
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09 Dịch vụ hỗ trợ thủ tục quảng cáo mỹ phẩm 

• Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục quảng cáo mỹ 
phẩm.

• Yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp đăng ký kinh doanh, maket/video dự kiến 
quảng cáo, bản công bố sản phẩm.

• Đánh giá sơ bộ maket/video dự kiến quảng cáo, ký hợp đồng với khách hàng 
và gửi maket/video quảng cáo xin ý kiến chuyên viên.

• Soạn thảo hồ sơ, tiến hành nộp và xử lý hồ sơ.

• Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng.

• Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu giữ.

20-25 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 

Công việc iCheck thực hiện

Thời gian trả kết quả



   Thời gian trả kết quả...

   Công việc iCheck thực hiện...

29

10 Dịch vụ hỗ trợ thủ tục quảng cáo thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) 

• Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục quảng cáo 
TPBVSK.

• Yêu cầu khách hàng cung cấp đăng ký kinh doanh, Maket/video dự kiến 
quảng cáo, bản công bố sản phẩm.

• Đánh giá sơ bộ maket/video dự kiến quảng cáo, ký hợp đồng với khách 
hàng và gửi maket/video quảng cáo xin ý kiến chuyên viên.

• Soạn thảo hồ sơ, tiến hành nộp và xử lý hồ sơ.

• Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng.

• Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

➔ 15 -20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

➔ Trường hợp khách hàng cần xử lý nhanh, iCheck sẽ báo lại chi phí và thời gian thực hiện.



Thời gian trả kết quả

Công việc iCheck thực hiện
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11 Dịch vụ hỗ trợ thủ tục đề nghị cấp giấy chứng 
nhận vệ sinh ATTP

• Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận ATTP.

• Yêu cầu khách hàng cung cấp đăng ký kinh doanh, sản phẩm dự kiến sản xuất, thông tin về 
cơ sở vật chất của nơi sản xuất/gia công.

• Đánh giá sơ bộ thông tin khách hàng cung cấp, báo chi phí và ký hợp đồng với khách hàng.

• Thẩm định cơ sở của khách hàng (nếu cơ sở ở ngoại tỉnh, khách hàng quay video từ kho 
nguyên liệu, nơi sản xuất, đóng gói, thành phẩm, nhà vệ sinh, các dụng cụ trực tiếp dùng để 
sản xuất, phương tiện để đảm bảo phòng cháy chữa cháy).

• Soạn thảo hồ sơ, tiến hành nộp và xử lý hồ sơ, tiếp đoàn kiểm tra trụ sở. 

• Nhận kết quả và bàn giao kết quả cho khách hàng.

• Giao một bộ hồ sơ hoàn chỉnh cho quý khách hàng lưu.

30 - 35 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. 



Khách hàng 
của iCheck 
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Công Ty Cổ Phần Sơn 
Para Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tập 
Đoàn Dược - Mỹ Phẩm 

Vinpharma

Trung Tâm Khuyến Nông 
Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Tnhh Quốc Tế 
Chen Min

Công Ty Tnhh Thiết Bị Điện 
Khí Boershe

Công Ty Cổ Phần 
Heagroup

Công Ty Tnhh Dược Mỹ Phẩm 
Quốc Tế Duy Khương

Công Ty Tnhh Y Dược 
Legipharm Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sơn 
Para Việt Nam Công Ty 

Cổ Phần Sơn Eunano

Công Ty Cổ Phần Liên 
Doanh Sơn Nhật Bản

Công Ty Cổ Phần Dược 
Phẩm Esico Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Sơn 
Quốc Tế Five Nano

Công Ty Tnhh 
Dannygreen

Công Ty Cổ Phần Thương 
Mại Và Xuất Nhập Khẩu 

Nest Spring

Công Ty Tnhh Umo.Vn 



Liên hệ chúng tôi
Văn Phòng Miền Bắc

Tầng 12 Tòa nhà Diamond FLower, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị 

mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, HN

Văn Phòng Miền Nam
Tầng 7 (Phòng 703-705) Tòa nhà Hoàng Anh Safomec Building, 

số 7/1 Thành Thái phường 14 quận 10, Tp Hồ Chí Minh

0902 195 488 - 0974 195 488 cskh@icheck.com.vn
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0936669869 cskh@icheckscanner.vn


