




























EY│Dịch vụ Bảo đảm (Kiểm toán)│Thuế│Giao dịch Tài chính│Tư vấn 

Giới thiệu về EY 

EY là công ty hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ bảo đảm, thuế, giao dịch tài chính và tư 
vấn. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao, các nhận định và kiến thức chuyên sâu 
trong ngành, góp phần tạo dựng niềm tin trong các thị trường vốn và các nền kinh tế trên toàn 
cầu. Chúng tôi luôn hướng đến việc phát triển và tập hợp đội ngũ lãnh đạo xuất sắc để dẫn dắt 
và thực hiện cam kết của chúng tôi đối với tất cả các đối tác. Với những mục tiêu trên, chúng tôi 
đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng một thế giới làm việc tốt đẹp hơn không chỉ cho đội 
ngũ nhân viên, mà còn cho khách hàng của chúng tôi và toàn thể cộng đồng. 

EY được hiểu là một tổ chức toàn cầu bao gồm các thành viên của Ernst & Young Global 
Limited, hoặc là một hoặc nhiều thành viên của tổ chức toàn cầu này, trong đó mỗi thành viên 
là một pháp nhân riêng biệt. Ernst & Young Global Limited là một công ty Trách nhiệm hữu hạn 
được thành lập tại Vương Quốc Anh và không cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ðể biết thêm 
thông tin, xin quý vị truy cập vào trang web: www.ey.com. 
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Ấn phẩm này chỉ chứa những nội dung mang tính thông tin chung, không nhằm đưa ra những 
hướng dẫn và tư vấn cụ thể về kế toán, thuế hay những nội dung chuyên môn khác. Độc giả 
cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể nào. 
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