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Qua nhiều năm làm việc và nghiên cứu khoa học, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh

vực tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt

Nam, và trực tiếp chủ nhiệm nhiều dự án tư vấn quản lý doanh nghiệp cho các Tập

đoàn kinh tế lớn của Việt Nam. TS. Phan Ngọc Thanh đã khai phá và cho ra đời tác

phẩm “Một mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân lực: hướng đến thực hiện

hiệu quả có tên gọi là DIR + OS + 3Ps”, đồng thời để triển khai thực hiện mô hình

quản trị và phát triển này một cách hiệu quả tại doanh nghiệp, tác giả Phan Ngọc

Thanh đã hình thành nên các phương pháp và công nghệ tích hợp cho mô hình có

tên gọi là “Quản trị và Phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp và công nghệ
tích hợp DIR + OS + 3Psil “. Đây là Bộ phương pháp và công cụ hoàn chỉnh nhằm

phục vụ ngày càng rộng rãi cho quá trình tư vấn và ứng dụng đối với các cộng

đồng doanh nghiệp Việt Nam, cũng như các nhà lý luận, nghiên cứu của Công ty

INLEN.
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1. GIỚI THIỆU

 Lịch sử hình thành

Tiền thân của INLEN là một tổ chức Tư vấn - Đào tạo về quản lý doanh nghiệp được sáng lập bởi các
giáo sư, tiến sĩ của các trường đại học, cũng như các chuyên gia về quản trị kinh doanh trong và ngoài
nước, đứng đầu là Chuyên gia Cao cấp - Giảng viên Doanh nhân - Dr. Phan Ngọc Thanh.

Vào ngày 07 tháng 11 năm 2005, tổ chức này chính thức mang tên INLEN (viết tắt của Innovative
Leading Enterprise) mang thông điệp “Dẫn đầu sự đổi mới” cho cộng đồng các doanh nghiệp.

Suốt chặng đường từ năm 2005 đến năm 2018, gần 13 năm – thời gian của sự hình thành, xây dựng
và phát triển, cũng chính là thời gian phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng INLEN đã
không ngừng phát triển và giữ vững vị thế là cánh chim đầu đàn của Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp
các dịch vụ về Tư vấn Quản lý; Đào tạo Doanh trí; Phát triển Nhân lực cho cộng đồng Doanh nghiệp.

Từ ngày thành lập đến nay INLEN đã từng bước phát triển và đã khẳng định được thương hiệu cũng
như uy tín của mình trên thị trường Tư vấn Quản lý; Đào tạo Doanh trí với các dự án và chủ đề nổi
tiếng chứa đựng những khái niệm và phương pháp mới đã gắn liền với tên tuổi thương hiệu của
INLEN mang đậm dấu ấn tiên phong, dẫn đầu để cung cấp một cách hiệu quả cho cộng đồng doanh
nghiệp đặc biệt là đối với những Tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam có tên gọi như:

 “Thiết kế và xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp theo mô hình ma trận”

 “Hệ thống cấu trúc tổ chức tổng quát; Hệ thống cấu trúc tổ chức con và mối quan hệ giữa
chúng”

 “Nội dung của một cấu trúc tổ chức gồm các thành phần: Mục đích, Chức năng; Nhiệm vụ; Trách
nhiệm; Quyền hạn; Sơ đồ chức danh vị trí công việc; Chức danh công việc - Định biên nhân sự;
Lưu đồ của quá trình hoạt động; Mối quan hệ trao đổi thông tin; Mô tả công việc cho từng chức
danh vị trí”

 “Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả bằng phương pháp lường trước”

 “Định giá vị trí công việc – Xây dựng hệ thống thang/ngạch/bậc lương theo phương pháp Point
System (P1)”

 “Xây dựng bộ từ điển năng lực - Hệ thống năng lực nhân sự - Hướng dẫn đánh giá năng lực
nhân sự - Bố trí đúng người đúng việc - Phát triển nguồn nhân lực (P3)”

 “Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác (P2) bằng phương pháp BSC & MBO
(KPOs/KPIs)”

 “Xây dựng hệ thống lương bổng (C&B) hiệu quả theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps”

 “Quản trị và phát triển nguồn nhân lực toàn diện hiệu quả theo mô hình tích hợp DIR + OS +
3Psil”

 “Đánh giá năng lực nhân sự & hiệu quả công việc theo phương pháp 360 độ bằng mô hình
OKSA”

 “Xây dựng và hướng dẫn vận hành văn hóa doanh nghiệp”
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Bằng chính kinh nghiệm thực tế và kiến thức tinh hoa, sự năng động cũng như sự chuyên nghiệp,
INLEN đã thực hiện Tư vấn và Đào tạo thành công và mang lại hiệu quả vượt bậc trong sản xuất – kinh
doanh cho:

1. Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT):

• VNPT thành phố Hồ Chí Minh

• VNPT Bình Dương

• VNPT Bình Định

• VNPT Cần Thơ

• Công ty Điện thoại Tây TP. HCM

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN):

• PC Bình Dương

• PC Tiền Giang

• PC Trà Vinh

• PC Cần Thơ

• Công ty Tư vấn Điện miền Nam (PEC)

• Trung tâm Điều hành SCADA

• Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam

3. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VINATEX):

• Tổng Công ty Dệt may Phong Phú

• Công ty CP May Phương Đông

• Công ty CP Dệt may Nha Trang

4. Tổng Công ty Cấp nước SÀI GÒN (SAWACO)

5. Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

6. Công ty TNHH Thời trang COMAYCA

7. Trung tâm Xúc tiến và Đầu tư tỉnh VĨNH LONG

8. Sở Công thương TRÀ VINH

9. Sở Công thương KHÁNH HOÀ

10. Sở Công thương ĐẮK LẮK

11. Công ty TNHH Cà phê Outspan Việt Nam - Tập đoàn OLAM (Singapore, Ấn Độ)

12. Công ty TÂN HIỆP PHÁT (Number 1,Trà xanh O độ,...)

13. Công ty CP Thực phẩm Quốc Tế - Malaysia (Trà bí đao Wonderfarm, nước yến ngân nhĩ,…)

14. Công ty CP Nước giải khát Chương Dương

15. Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT

16. Công ty CP Cao su SÀI GÒN – KYMDAN

17. Công ty CP Du lịch Đồng Nai

18. Công ty CP Đường Biên Hòa

19. Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng

20. Công ty CP Giấy Lệ Hoa

21. Công ty TNHH Công nghiệp PENRO

22. Công ty CP GENTRACO
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23. Công ty TNHH ECOLAB

24. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn doanh nghiệp K-biz

25. Trung tâm Du lịch Bản Đôn

26. Công ty CP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

27. Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC)

28. Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

29. Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

30. Công ty CP Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

31. Công ty CP Truyền hình Cáp NTH

32. Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan

33. Trung tâm Quản lý – Điều hành mạng MOBIFONE (NOC)

34. Tổng công ty mạng lưới VIETTEL (Viettel Network)

35. Công ty TNHH Thời trang CO MAYCA

36. Công ty CP SX & TM Nhựa Hoàng Châu

37. Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

• Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART JSC)

• Công ty TNHH Cungứng Thuyền viên SCC trực thuộc VITRANSCHART JSC

38. Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL)

39. Trung tâm DVTH&DL Trường An trực thuộc THVL...v.v...

Ngày nay INLEN được ví như một bệnh viện của doanh nghiệp, là nơi “chẩn đoán sức khỏe, kê toa
chữa bệnh, bồi dưỡng thể lực, nâng cao thể trạng cho doanh nghiệp, để đảm bảo đủ sức đề kháng
với môi trường xung quanh trong mọi hoàn cảnh”.
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 Mục tiêu hoạt động và dịch vụ cung cấp

Mục tiêu hoạt động của INLEN: Nghiên cứu và phát triển các phương pháp và công cụ quản trị tiên
tiến thích ứng với mọi thời đại, từ đó cung cấp các dịch vụ Tư vấn Quản lý - Đào tạo Doanh trí - Phát
triển Nhân lực uy tín hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ASEAN, đa dạng các dịch vụ tri thức tạo thành
chuỗi dịch vụ có tính liên kết với nhau, để hỗ trợ nâng cao khả năng cạnh tranh, hiệu quả hoạt động
cho cộng đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Các dịch vụmà INLEN cung cấp cho Doanh nghiệp và các Tổ chức bao gồm:

 Tư vấn Quản lý;

 Đào tạo Doanh trí;

 Thiết lập hệ thống quản trị bằng CNTT;

 Nghiên cứu - Xuất bản kinh thương;

 Hội thảo - Sự kiện học thuật Doanh trí;

 Tuyển dụng, cung cấp nhân sự.

 Sứmệnh

Mang đến cho Doanh nghiệp và các Tổ chức những giá trị ứng dụng hiệu quả về Tư vấn quản lý - Đào
tạo doanh trí - Phát triển nhân lực.

Hội tụ các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực quản trị, có đầy đủ tố chất và phẩm chất nghề nghiệp ưu
việt theo mọi thời đại, tận tâm đáp ứng các yêu cầu và lợi ích của khách hàng, có trách nhiệm với
nghề và với INLEN.

 Giá trị cốt lõi

"Nhận thức rằng văn hóa doanh nghiệp mạnh là nền tảng để phát triển bền vững, toàn thể lãnh đạo, 
và nhân viên của INLEN thông hiểu và cam kết Hệ giá trị cốt lõi của INLEN: 

 Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Công ty;

 Phục vụ khách hàng là trách nhiệm của tất cả chúng ta;

 Làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả công việc ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua;

 Đề cao tinh thần làm việc nhóm;

 Quản lý gương mẫu - nhân viên nghiêm túc thực hiện nội quy.

 Tầm nhìn

INLEN trở thành Học viện nghiên cứu và ứng dụng về: Tư vấn quản lý, Đào tạo doanh trí, Phát triển
nhân lực hàng đầu tại Việt Nam và khu vực ASEAN.

 Ý nghĩa logo

Hai vòng tròn hở lồng vào nhau tượng trưng cho sự hợp tác và liên kết mở được nâng đỡ bởi kiến
thức của nhân loại.

Tất cả cùng với chữ INLEN tạo nên một hình tam giác cân, nói lên sự phát triển bền vững của Công ty

INLEN là viết tắt của INNOVATIVE LEADING ENTERPRISE

 Nguồn nhân lực

Lực lượng Tư vấn Quản lý là những chuyên gia hàng đầu, đã có bề dày kinh nghiệm thực hiện các dự
án tư vấn quản lý, có nền tảng về học vấn, có đầy đủ phẩm chất một nhà tư vấn quản lý của INLEN
như: Khả năng hiểu biết; Thông hiểu mọi người; Khả năng truyền đạt; Sự trưởng thành về cảm xúc;
Khả năng chịu áp lực; Nỗ lực và sáng kiến cá nhân; Đạo đức và chính trực; Sức khỏe tinh thần và thể
chất.

Lực lượng Đào tạo Doanh trí là những giảng viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm về thực hành, và
giảng dạy theo công nghệ và giáo trình tiên tiến của INLEN.
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Mô hình tổ chức:

HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN

GIÁM ĐỐC 

ĐIỀU HÀNH

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

ĐIỀU HÀNH

BỘ PHẬN TỔNG VỤ BỘ PHẬN TƯ VẤN QUẢN LÝ

 Hành chính

 Nhân sự

 Văn hóa doanh nghiệp

 Tài chính

 Kế toán

 Tổng hợp

 Sự kiện

 Truyền thống, phong 

trào  

 Nghiệp đoàn

 Xây dựng đề cương 

chi tiết và kế hoạch dự 

án tư vấn quản lý, 

thiết lập hệ thống 

quản trị bằng công 

nghệ thông tin, tư vấn 

phát triển nguồn nhân 

lực.

 Trình bày đề cương 

và kế hoạch dự án 

cho đối tác và thảo 

luận thống nhất.

 Xây dựng kế hoạch 

hành động triển khai 

thực hiện dự án.

 Đề xuất thành lập ban 

dự án và phân công 

trách nhiệm của từng 

thành viên tham gia 

dự án.

 Chuẩn bị tài liệu, 

phương pháp, công 

nghệ, công cụ tư vấn.

 Triển khai thực hiện tư 

vấn dự án.

 Chuyển giao tài liệu 

dự án và bảo mật tài 

liệu.

 Hướng dẫn, theo dõi 

vận hành dự án.

 Báo cáo khối lượng 

thực hiện dự án so với 

hợp đồng đã cam kết.

 Đo lường hiệu quả 

ứng dụng và mức độ 

thành công của dự án.

 Nghiên cứu, phát 

minh, cải tiến các 

công cụ tư vấn quản 

lý.

 Nghiên cứu, biên soạn 

giáo trình đào tạo, 

phương pháp và công 

nghệ giảng dạy.

 Thẩm định, phản biện, 

chọn lọc và đăng tải 

các bài báo khoa học 

được tổ chức tại 

INLEN.

 Hướng dẫn nghiên 

cứu học thuật.

 Đăng ký bản quyền 

các công cụ tư vấn 

quản lý của công ty 

INLEN.

 Hội thảo, tranh luận để  

làm rõ vấn đề chuyên 

môn trong dự án khi 

gặp khó khăn.

 Thực hiện phản biện 

các tài liệu tư vấn và 

giáo trình đào tạo khi 

cần thiết.

 Bảo vệ quyền lợi về 

bản quyền các sản 

phẩm/ dịch vụ, công 

nghệ, tài liệu, giáo 

trình, sách của công ty 

INLEN khi có dấu hiệu 

vi phạm theo pháp luật 

Việt Nam.

 Xây dựng kế hoạch 

hội thảo.

 Phân công giảng viên.

 Phân tích nhu cầu đào 

tạo.

 Xây dựng đề cương 

chi tiết.

 Thiết kế giáo trình.

 Thực hiện đào tạo.

 Theo dõi khóa học.

 Bài tập kiểm tra kết 

thúc khóa học.

 Báo cáo kết quả đào 

tạo, cấp giấy chứng 

nhận.

 Theo dõi kết quả ứng 

dụng sau đào tạo.

 Chia sẻ kinh nghiệm 

giảng dạy và chuyên 

môn.

 Tiếp cận và phát triển 

thị trường tư vấn quản 

lý, đào tạo doanh trí, 

phát triển nguồn nhân 

lực.

 Phát hiện nhu cầu.

 Giới thiệu sản phẩm, 

dịch vụ tư vấn quản lý, 

đào tạo doanh trí, phát 

triển nguồn nhân lực.

 Đàm phán, bán hàng.

 Ký kết hợp đồng.

 Chăm sóc, giữ mối 

quan hệ với khách 

hàng.

 Quản trị trang web của 

công ty.

 Truyền thông.

 Quản lý đồng nhất 

thương hiệu.

HỘI ĐỒNG CHUYÊN GIA BỘ PHẬN

BÁN HÀNG - MARKETING
BỘ PHẬN ĐÀO TẠO  

DOANH TRÍ
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2. DỊCH VỤ TƯ VẤN QUẢN LÝ

 Tổng quan

Trước thách thức của quá trình toàn cầu hóa trong nền kinh tế tri thức, con đường ngắn nhất để dẫn
đến sự thành công của doanh nghiệp: Nghiên cứu và thực hiện các đề án quản lý ứng dụng tại các
doanh nghiệp, thông qua Công ty Tư vấnứng dụng chuyên nghiệp.

INLEN (viết tắt của Innovative Leading Enterprise) là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn về
quản lý doanh nghiệp. Các sản phẩm dịch vụ tư vấn của công ty INLEN đều có giá trị ứng dụng cao và
được thực hiện đến công đoạn cuối cùng là hướng dẫn vận hành và chuyển giao thực tế; có đánh giá
đo lường kết quả thực hiện dự án so với mục tiêu ban đầu đề ra của dự án để hiệu chỉnh phù hợp
với điều kiện thực tế của Công ty và mang lại kết quả khả thi.

Tư vấn quản lý của INLEN được xây dựng theo mô hình của một Học viện tư vấn quản trị - IMC
(Institude of Management Consultants) theo phong cách quản trị Âu – Mỹ, được ví như một bệnh viện
của doanh nghiệp, là nơi “chẩn đoán sức khỏe, kê toa chữa bệnh”. Đây là một công nghệ mới lần
đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, với hoài bão góp phần gia tăng năng lực cạnh tranh của các doanh
nghiệp Việt Nam thông qua các đề án ứng dụng trong quá trình hội nhập với nền kinh tế tri thức toàn
cầu.

Chúng tôi mong muốn mang lại sự tiết kiệm về thời gian, tiền bạc, sự hài long của Quý khách hàng.

Bằng chính kinh nghiệm thực tế và kiến thức tinh hoa, sự năng động cũng như sự chuyên nghiệp,
chúng tôi muốn trở thành đối tác tin cậy trong chiến lược phát triển toàn diện của Quý công ty, vì hiệu
quả của Quý vị là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng những đề tài tư vấn mà chúng tôi giới thiệu sẽ phù hợp với nhu cầu thực tế
tại Công ty của Quý vị. Trong trường hợp Quý vị có những nhu cầu thực tế khác, chúng tôi sẵn sàng
trao đổi, phân tích nhu cầu và thiết kế những đề án tư vấn theo đơn đặt hàng của Quý vị.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp của Quý vị,
chúng tôi cam kết và nỗ lực mang đến các dự án tư vấn theo phương châm “Nghiên cứu thực tế,
ứng dụng thực tế” với “Hiệu quả cao” cho mọi khách hàng của mình.

INLEN mong có được sự cộng tác với Quý Công ty nhằm góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống quản
lý và củng cố sự phát triển bền vững của Quý Công ty.
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 Quy trình và công nghệ tư vấn

Quy trình tư vấn thực hiện qua các bước cơ bản sau:

Công nghệ tư vấn được thực hiện theo mô hình dưới đây:

Nhu cầu

Doanh nghiệp
Khảo sát – Phân tích – Đánh giá thực trạng

Định hướng tư vấn

Áp dụng các Phương pháp, công cụ

Đào tạo Đối tác Phương pháp, công cụ

Thiết kế sản phẩm/ giải pháp

Chuyển giao xem xét

Hội thảo – Phản biện

Phê duyệt sản phẩm/ giải pháp

Huấn luyện & Triển khai dự án

Theo dõi đánh giá

Điều chỉnh hoàn thiện

INLEN và Doanh nghiệp cùng làm

Điều chỉnh sản phẩm/ giải pháp

Bảo hành 60 ngày

 

Khả năng của 

nhà tư vấn 

Phương pháp 

Thu thập thông 

tin, dữ liệu 

+ 

+ 

= 

 
KẾT 
QUẢ

 =  

+ 

Cam kết 
của 

khách 

hàng 

= 

THÀNH CÔNG 

Kêt thúc

dự án
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 Cấu trúc của một kế hoạch dự án tư vấn (Proposal)

1. MỤC ĐÍCH

2. ĐỐI TƯỢNG

3. PHẠM VI THỰC HIỆN

4. NỘI DUNG TƯ VẤN

5. THỜI GIAN HOÀN THÀNH

6. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

• Lập kế hoạch dự án

• Xem xét kế hoạch dự án và phản hồi

• Đàm phán trao đổi

• Ký kết hợp đồng

• Triển khai thực hiện các nội dung dự án

• Khảo sát – phân tích – đánh giá thực trạng và định hướng giải pháp tư vấn

• Báo cáo - thảo luận

• Thiết kế, xây dựng và triển khai các giải pháp tư vấn

• Triển khai áp dụng thực hiện, vận hành dự án

• Theo dõi, bảo hành dự án

7. GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
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 Các dự án tư vấn theo chuyên ngành

Phát triển doanh nghiệp

• Khởi sự doanh nghiệp

• Định hướng phát triển doanh nghiệp

• Chiến lược thích ứng để phát triển doanh nghiệp

• Tăng năng lực cạnh tranh

• Lập dự án sản xuất - kinh doanh để kêu gọi đầu tư/ tài trợ vốn

• Khảo sát - phân tích - đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp (chẩn đoán sức khỏe
doanh nghiệp) bằng các công cụ quản trị tiên tiến - Cảnh báo rủi ro tiềm ẩn – Đề xuất các giải
pháp để ngăn ngừa rủi ro, tổn thất

Hệ thống quản trị doanh nghiệp

• Hệ thống cấu trúc tổ chức và tái cấu trúc tổ chức

• Hệ thống quy trình tương tác công việc giữa các bộ phận trong doanh nghiệp

• Hệ thống kiểm soát lường trước nguồn lực nội bộ doanh nghiệp

Hệ thống quản trị nguồn nhân lực

• Định giá vị trí công việc – xây dựng hệ thống thang/ ngạch/ bậc lương (P1)

• Xây dựng bộ từ điển, hệ thống năng lực nhân sự - hướng dẫn đánh giá năng lực nhân sự - bố trí
đúng người đúng việc - phát triển nguồn nhân lực (P3)

• Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác (P2) bằng phương pháp BSC & MBO
(KPOs/KPIs)

• Xây dựng hệ thống lương bổng (C&B) theo phương pháp và công nghệ tích hợp 3Ps

• Quản trị và phát triển nguồn nhân lực toàn diện hiệu quả theo mô hình tích hợp DIR + OS + 3Psil

• Đánh giá năng lực nhân sự & hiệu quả công việc theo phương pháp 360 độ bằng mô hình OKSA

• Xây dựng và hướng dẫn vận hành văn hóa doanh nghiệp

Hệ thống quản trị sản xuất và chất lượng

• Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

• Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng toàn diện (TQM)

• Xây dựng hệ thống quản trị 5S; Nâng cao hiệu quả trong quản trị sản xuất

Hệ thống quản trị tài chính

• Xây dựng hệ thống quản lý ngân sách

• Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, ngăn ngừa tổn thất

Hệ thống quản trịMarketing

• Thiết lập hệ thống kênh phân phối, phát triển hệ thống bán hàng, và quản trị mối quan hệ với
khách hàng

• Xây dựng hệ thống định vị sản phẩm, và phát triển thương hiệu trên hệ thống kênh phân phối

• Khảo sát – phân tích – đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp bằng
phương pháp định lượng (dùng chương trình phần mềm SPSS16 để xử lý)
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 Kinh nghiệm tư vấn

Các dự án tư vấn và khách hàng tiêu biểu:

Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản VISSAN

• Tư vấn “Xây dựng cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp và

thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006

Công ty Điện thoại Tây TP. HCM (WHTC)

• Tư vấn “Đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của

các GDV và các ĐGD theo bộ tiêu chuẩn phục vụ khách

hàng của VNPT”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006, 2008

Công ty Vận tải biển toàn cầu DHL

• Tư vấn “Hệ thống quản lý Môi trường ISO

14001:2004”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006

Công ty Cổ phần May Phương Đông

• Tư vấn “Cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp, hoạch định và

kiểm soát ngân sách hiệu quả”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2006

Tân Hiệp Phát Group

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương & Phương pháp

trả lương theo hiệu quả và vị trí công việc”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2007
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Công ty Cao su DAKLAK – Trung tâm Du lịch Bản Đôn

• Tư vấn ’’Xây dựng chiến lược Marketing’’

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2007

Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai

• Tư vấn “Xây dựng cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp - Thiết kế hệ
thống kiểm soát nội bộ hiệu quả và xây dựng hệ thống quản lý chất

lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008

Công ty Tin học TH Nha Trang

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống quản trị và Xây dựng hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008

Viễn thông Thành phốHồ Chí Minh

• Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình

công việc”

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả
lương theo: giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công

việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp

3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008

Công ty CP Thực phẩm Quốc tế (INTERFOOD)

• Tư vấn "Thiết kế hệ thống quản trị và xây dựng hệ thống tiền lương

và phương pháp trả lương theo vị trí và hiệu quả công việc thuộc

Khối sản xuất"

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2008

Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả
lương theo: giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công

việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp

3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2010
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Viễn thông Bình Dương

• Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình

công việc”

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả
lương theo: giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công

việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp

3Ps

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2010

Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu

• Tư vấn “Xây dựng Hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực

theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil”

• “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công

việc”

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả
lương theo: giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công

việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp

3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2012

Tổng Công ty Phong Phú

• “Xây dựng hệ thống phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp

và công nghệ tích hợp OS + 3Psil”

• “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình công

việc”

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả
lương theo: giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công

việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp

3Ps

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2012

Viễn thông Bình Định

• Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và Quy trình

công việc”

• Tư vấn “Thiết kế hệ thống tiền lương và xây dựng hệ thống trả
lương theo: giá vị trí công việc, năng lực cá nhân, hiệu quả công

việc (BSC – KPOs/KPIs) theo phương pháp và công nghệ tích hợp

3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2013

Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang

• Tư vấn “Hoàn thiện hệ thống cấu trúc tổ chức, Xây dựng tiêu

chuẩn năng lực nhân sự - Phát triển nguồn nhân lực”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2013
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Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè

• Tư vấn “Xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hệ thống

kiểm soát nội bộ hiệu quả, hệ thống phát triển nguồn nhân

lực theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS +

3Psil”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2014

Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (Rượu vang Đà Lạt)

• Tư vấn “Xây dựng hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hệ thống

kiểm soát nội bộ hiệu quả, hệ thống phát triển nguồn nhân lực

theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2014

Tổng Công ty Phong Phú

• Dự án: “Đánh giá năng suất lao động – Năng lực nhân viên – Xác

định định biên nhân sự”

• Đánh giá nhân sự theo phương pháp đánh giá 360 độ

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2015

Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh

• Dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và phát triển nguồn nhân lực

theo phương pháp và công nghệ tích hợp OS + 3Psil”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2015

Công ty TNHH Café OUTSPAN Việt Nam (Singapore)

• Dự án: “Mô hình phát triển nguồn nhân lực 3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2016

Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan

• Dự án: “Xây dựng hệ thống quản trị và phát triển nguồn nhân lực

theo phương pháp và công nghệ tích hợp DIR + OS + 3Psil”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2017

Công ty TNHH Thời trang COMAYCA

• Dự án: “Xây dựng phát triển nguồn nhân lực theo phương pháp

và công nghệ tích hợp 3Psil”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2017
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Công ty Điện lực Tiền Giang

• Dự án: “Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả
công việc (KPIs)”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2017

Công ty TNHH MTV Tư vấn điện miền Nam

• Dự án: “Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả
công việc (KPIs)”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2017

Trung tâm điều hành SCADA

• Dự án: “Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả
công việc (KPIs)”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2017

Công ty Lưới điện cao thếmiền Nam

• Dự án: “Xây dựng hệ thống đánh giá chỉ số đo lường hiệu quả
công việc (KPIs)”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2017

Trung tâm Khuyến công & TVPTCN & Sở công thương tỉnh Trà Vinh

• Thực hiện Dự án: “Xây dựng chiến lược và nhận dạng thương

hiệu” cho hai Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh: Công ty

TNHH MTV Út Mừng & DNTN Tài Vụ

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2018
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Công ty Cổ phần Vận tải vả Thuê tàu biển Việt Nam (VITRANSCHART

JSC)

• Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công

việc theo phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC – KPOs/KPIs

và Hệ thống tích hợp lương 3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2019

Công ty TNHH Cungứng thuyền viên SCC (SCCM) trực thuộc

VITRANSCHART JSC

• Tư vấn “Thiết kế, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc

theo phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC – KPOs/KPIs và Hệ
thống tích hợp lương 3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2019

Công ty Cổ phần SX&TM Nhựa Hoàng Châu

• Tư vấn: “Thiết kế, xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công

tác theo phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC – KPOs/KPIs và

Hệ thống tích hợp lương 3Ps”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2020

• Tư vấn: “Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn

ISO 9001:2015, HACCP”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2020

Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL)

• Tư vấn: “Thiết kế, hoàn thiện hệ thống cấu trúc tổ chức cho Khối

Quản trị”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2020

Trung tâm DVTH&DL Trường An trực thuộc Đài Phát thanh và

Truyền hình Vĩnh Long (THVL)

• Tư vấn: “Xây dựng hệ thống tổ chức và phát triển nguồn nhân

lực ”

• Triển khai thực hiện dự án: Năm 2021
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3. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO DOANH TRÍ

 Tổng quan

Trước thách thức của quá trình toàn cầu hoá trong nền kinh tế tri thức, con đường ngắn nhất để dẫn
đến sự thành công của doanh nghiệp: Nhân lực có năng lực quản lý, giỏi chuyên môn.

INLEN là tổ chức chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo phát triển các kỹ năng lãnh đạo và quản lý
doanh nghiệp. Với kinh nghiệm thực tế của đội ngũ giảng viên, chuyên gia, kết hợp với công cụ đào
tạo, và giáo trình thiết kế hiện đại phù hợp với hoạt động thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam,
chúng tôi áp dụng phương pháp đào tạo tiên tiến theo công nghệ đào tạo ứng dụng “Lấy người học
làm trung tâm” nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của học viên trong lớp học. Giáo trình
và phương pháp truyền đạt được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà
người học đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự
khám phá, bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân sau khoá học.

Đào tạo Doanh trí của INLEN được cung cấp thường xuyên cho Quý khách dưới 02 hình thức: Ghi
danh học tại Trung Tâm Đào tạo ILTC – Công ty INLEN (Public) và Đào tạo theo nhu cầu tại doanh
nghiệp (In - house Training).

Chúng tôi mong muốn mang lại sự tiết kiệm về thời gian, tiền bạc và sự hài lòng của Quý khách. 
Bằng chính kinh nghiệm thực tế và kiến thức tinh hoa, sự năng động cũng như sự chuyên nghiệp, 
chúng tôi muốn trở thành đối tác tin cậy trong chiến lược phát triển toàn diện của Quý khách hàng, vì
hiệu quả của Quý vị là thành công của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng trong những chủ đề đào tạo mà chúng tôi giới thiệu sẽ phù hợp với nhu cầu
thực tế tại công ty của Quý vị.

Trong trường hợp Quý vị có những nhu cầu thực tế khác, chúng tôi sẵn sàng trao đổi, phân tích nhu
cầu và thiết kế các chương trình đào tạo theo đơn đặt hàng của Quý vị. Để đáp ứng yêu cầu phát triển
mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp của Quý vị, chúng tôi cam kết và nổ lực
mang đến các chương trình đào tạo theo phương châm “Hiểu ngay, vận dụng ngay vào thực tiễn” với
“Hiệu quả cao” cho mọi khách hàng của mình.

INLEN mong có được sự cộng tác với Quý Công ty nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, củng cố sự phát triển bền vững cho Quý Công ty.

 Quy trình và công nghệ đào tạo
 

Thực hiện 

đào tạo 
Báo cáo nhu cầu 

đào tạo (TNA) 
 

Tổng kết, Báo cáo 
đánh giá khoá học 

 

Lưu trữ 

 thông tin 

Đề nghị đào tạo 
 

Thực hiện phân tích 
nhu cầu đào tạo 

(TNA) 
 

Hoàn chỉnh tài liệu/ giáo 
trình đào tạo  
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INLEN lấy người học làm trung tâm nhằm phát huy tối đa tính tích cực và chủ động của họ. Phương
pháp giảng dạy tương tác 3 chiều: Học viên - Học viên - Giảng viên, và được sử dụng phối hợp các
phương pháp trong khoá học :

 Thuyết trình;

 Phát ý tưởng;

 Thảo luận nhóm;

 Trò chơi hoạt động;

 Nghiên cứu tình huống;

 Đóng vai;

 Hỏi – đáp.

Sau khóa học, các học viên sẽ tự tin sử dụng kinh nghiệm và những kỹ năng vừa được trang bị nhằm
thay đổi quan niệm cűng như hành vi của học viên tại nơi làm việc. Giáo trình và phương pháp truyền
đạt của INLEN được xây dựng theo hướng giải quyết vấn đề, nhắm vào các khó khăn mà người học
đang gặp phải để đề nghị, hướng dẫn cách giải quyết phù hợp thông qua các bài tập tự khám phá,
bài tập thực hành và kế hoạch hành động cá nhân.

 Các chuyên ngành và chủ đề đào tạo

Kỹ năng làm việc hiệu quả/ Soft Skills

STT Chủ đề/ Topics Thời lượng/ Time

1 Để trở nên người quản lý hiệu quả To Be a More Effective Manager 2 ngày/days

2 Kỹ năng trao đổi thông tin Communication 2 ngày/days

3 Quản lý thời gian Time Management 2 ngày/days

4 Hoạch định và kiểm soát công việc Planning & Controlling 4 ngày/days

5 Giải quyết vấn đề và ra quyết định Problem Solving & Decision Making   2 ngày/days

6 Ủy thác công việc hiệu quả Effective Delegation 2 ngày/days

7 Tạo động lực làm việc Motivating People 2 ngày/days

8 Lãnh đạo nhóm Team Leadership 2 ngày/days

9 Quản lý sự thay đổi Changes Management 2 ngày/days

10 Kỹ năng tạo ảnh hưởng Influencing People 2 ngày/days

11 Thiết lập và sử dụng quyền lực Effective Establishing & Use of Power 2 ngày/days

12 Giải quyết mâu thuẫn Conflict Resolution 1 ngày/day

13 Lắng nghe hiệu quả Effective Listening 2 ngày/days

14 Kỹ năng giao tiếp Communication Skills 2 ngày/days

15 Kỹ năng làm việc trong đội nhóm Teamwork Skill 1 ngày/day

16 Quản lý hồ sơ, tài liệu File and Document Management 1 ngày/day

17 Soạn thảo văn bản Editing The Document 2 ngày/days

18 Kỹ năng thuyết trình Presentation Skill 1 ngày/day

19 Kỹ năng giao tiếp nâng cao Advanced Communication Skill 2 ngày/days
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Kỹ năng chuyên môn/ Professional Skills

Phương pháp xây dựng chiến lược/ Business Strategy

Phát triển nghề nghiệp/ Professional Development

Marketing

STT Chủ đề/ Topics Thời lượng/ Time

1
Lập kế hoạch kinh doanh 

(GĐ điều hành)

Business Planning 

(CEO)
6 ngày/days

2
Tổ chức điều hành và kiểm soát (GĐ điều

hành)

Organization Managing & Controlling 

(CEO)
6 ngày/days

3
Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp (GĐ điều hành)

Business Review 

(CEO)
6 ngày/days

4
Xây dựng hệ thống tiền lương và phương

pháp trả lương

Salary Planning & 

Payroll Management
6 ngày/days

5 Kiểm soát tài chính doanh nghiệp Financial Controlling 3 ngày/days

6 Quản lý ngân sách doanh nghiệp Budget Management 3 ngày/days

7 Dẫn nhập về kỹ năng quản lý Overview of Management Skill 1 ngày/day

STT Chủ đề/ Topics Thời lượng/ Time

1
Phương pháp xây dựng chiến lược công ty 

và quản lý thị trường
Strategy Management 4 ngày/days

2 Chiến lược kinh doanh và marketing Business & Marketing Strategy 4 ngày/days

3 Lập kế hoạch cho dự án mới New Project Planning  4 ngày/days

4 Xây dựng chiến lược công ty Construction Company Strategy 5 ngày/days

5 Quản trị chiến lược Strategy Management  6 ngày/days

STT Chủ đề/ Topics Thời lượng/ Time

1 Giám đốc điều hành tinh thông
Master Chief Executive Officer 

(MCEO)  
40 ngày/days

2 Giám đốc tài chính tinh thông
Master Chief Financial Officer 

(MCFO)   
35 ngày/days

3 Giám đốc marketing Chief Marketing Officer (CMO)  30 ngày/days

4 Giám đốc dự án Project Manager (PM) 30 ngày/days

5 Giám đốc sản xuất Manufacturing Manager (MM) 30 ngày/days

6 Giám đốc nhân sự tinh thông
Master Human Resource Manager 

(MHRM) 
30 ngày/days

7 Giám đốc nhãn hiệu Brand Manager  (BM) 30 ngày/days

8 Giám đốc bán hàng Sales Manager  (SM) 30 ngày/days

STT Chủ đề/ Topics
Thời lượng/ 

Time

1 Trình bày quảng cáo Advertising Presentation  1 ngày/day

2 Kế hoạch Marketing Marketing Planning 2 ngày/days

3 Xây dựng thương hiệu Construct Brand Leadership 2 ngày/days

4 Quảng cáo chuyên nghiệp Professional Advertising 2 ngày/days

5 Nghiên cứu thị trường Market Research 3 ngày/days

6 Phát triển sản phẩm Product Development 3 ngày/days

7 Quản trịmarketing Marketing Management 3 ngày/days

8 Quan hệ công chúng Public Relationship 4 ngày/days

9 Tổ chức hội nghị, hội chợ thương mại To Hold Meeting & Trade Fair 4 ngày/days

10
Kỹ năng xây dựng và quảng bá thương 

hiệu cho DN

Skill building and Branding For 

Businesses
4 ngày/days
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Quản trị Tài chính - Kế toán/ Financial - Accounting Management

Quản lý nguồn nhân lực/ Human Resources Management

1 Quản trị tài chính Financial Management 3 ngày/days

2 Kiểm soát chi phí trong quản lý Cost Controlling In Management 3 ngày/days

3
Lập và sử dụng ngân sách trong doanh 

nghiệp
Corporate Budget Controller 4 ngày/days

4 Thị trường chứng khoán Stock Market 6 ngày/days

5 Tổ chức hệ thống kế toán doanh nghiệp Building Accounting  System 2 ngày/days

6
Sử dụng phần mềm tin học trong công việc 

hạch toán
Accounting Computerization 2 ngày/days

7 Lập báo cáo kế toán Reporting Account Balances 2 ngày/days

8
Kế toán quản trị dành cho chủ doanh 

nghiệp
Accounting For Management 2 ngày/days

9
Quản lý rủi ro, hạn mức bán chịu và thu hồi

công nợ
Risk  Management 2 ngày/days

10 Quản lý vốn lưu động Working Capital Management 3 ngày/days

11 Kê khai, quyết toán thuế GTGT, thuế TNDN
Enumeration, balance the value-

added tax, business income tax
3 ngày/days

12 Xử lý thống kê trong quản lý
Processing the statistic in the 

Management
3 ngày/days

13 Quản trị dự án đầu tư Investment Project Management 5 ngày/days

14 Quản trị tài chính - kế toán Financial - Accounting Management 2 ngày/days

15
Quản trị tài chính trong khởi sự Doanh 

nghiệp

Financial Management For Business 

Start
4 ngày/days

STT Chủ đề/ Topics Thời lượng / Time

1 Kỹ năng tuyển dụng - đào tạo nhân viên Recruitment - Training Skill 3 ngày/days

2 Kỹ năng huấn luyện nhân viên Coaching Skill 3 ngày/days

3 Quản lý nguồn nhân lực Human Resource Management 10 ngày/days

4 Nghiệp vụ quản lý hành chính văn phòng Administration & Office Management 6 ngày/days

5
Phương pháp phỏng vấn và tuyển dụng 

nhân sự
Interview And Selection 4 ngày/days

6 Xây dựng từ điển năng lực nhân viên Staff Competency Management 4 ngày/days

7
Xây dựng hệ thống đãi ngộ kích thích nhân 

viên
Motivation System 6 ngày/days

8
Xây dựng hệ thống lương - thưởng - phúc 

lợi

Compensation & Benefits 

Management 
6 ngày/days

9 Văn hóa doanh nghiệp Corporate Culture 3 ngày/days

10 Quản trị nhân sự chuyên nghiệp
Professional Human Resources 

Management
10 ngày/days

11

Phương pháp đánh giá năng lực nhân sự

(P3) bằng hình thức trắc nghiệm khách 

quan

Methods of evaluating the capacity of 

personnel (P3) in the form of objective 

tests

3 ngày/days

12

Mô hình quản trị và phát triển nguồn nhân 

lực: hướng đến thực hiện hiệu quả DIR 

(sứmạng, giá trị cốt lõi, tầm nhìn, chiến 

lược) + OS ( hệ thống cấu trúc tổ chức) + 

3Psil ( P1: định giá vị trí công việc, P2: 

đánh giá thành tích và kết quả công việc, 

P3: tiêu chuẩn năng lực nhân sự)

The Model Of Human Resource 

Development And Management: 

Towards Effective Implementation

( DIR: Mission, Core values, Vision, 

Strategy + OS: System organizational 

structure + 3Psil: P1 (Position), P2 

(Performance), P3 (Personal))

6 ngày/days

STT Chủ đề/ Topics
Thời lượng/ 

Time
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Quản lý sản xuất/ Production Management

Bán hàng/ Selling

1 Quản trị sản xuất Productive  Management 6 ngày/days

2 Tổ trưởng sản xuất The Leader of production 4 ngày/days

3 Tổ trưởng sản xuất nâng cao The Leader of Advanced Production 4 ngày/days

4 Quản đốc phân xưởng Production Manager 4 ngày/days

5
Phương pháp ứng dụng quy trình công 

nghệ và cải tiến đồng bộ

Applied technologycial process and 

improved synchony method 
2 ngày/days

6
Phương pháp xử lý tình huống trong 

sản xuất

The method to settle at all events in the 

manufacture 
2 ngày/days

7 Kiểm tra chất lượng toàn diện Total quality control 2 ngày/days

8
Kiểm soát quá trình bằng công cụ

thông kê
Control process by statistical tool  4 ngày/days

9
Kỹ thuật xử lý số liệu thống kê trong 

quản lý
Settle statistical data in management 3 ngày/days

10 Kỹ năng quản lý và điều hành sản xuất
Managing and operating  Skill in the 

production 
5 ngày/days

11 Sản xuất – cải  tiến - chất lượng To Improve Quality Production  3 ngày/days

12 An toàn lao động trong sản xuất Safety Labour in the factory 1 ngày/day

13 Quản trị chuỗi cung ứng Supply Chain Management 6 ngày/days

14 Quản lý kho bãi Storehouse Management 4 ngày/ days

15 Sử dụng 5S trong sản xuất 5S Using In Production 3 ngày/days

STT Chủ đề/ Topics
Thời lượng/ 

Time

1 Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Professional Selling Skills 4 ngày/days

2 Kỹ năng bán hàng qua điện thoại Telemarketing 2 ngày/days

3
Kỹ năng đàm phán kinh doanh và ký kết

hợp đồng
Negotiatiate Skill 4 ngày/days

4 Kỹ năng chăm sóc khách hàng Customer Service 3 ngày/days

5
Kỹ năng bán hàng và đàm phán trong 

kinh doanh
Sales skills and business negotiations 4 ngày/days

6
Quản trịMarketing và kỹ năng bán 

hàng, chăm sóc khách hàng

Sales skills, customer care and Marketing 

Management
5 ngày/days

7
Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách 

hàng và thiết lập kênh phân phối

Sales skills, customer care and establish 

distribution channels
4 ngày/days

8
Kỹ năng bán hàng và quan hệ với khách

hàng
Sales skills and customer relations 4 ngày/days

9
Kỹ năng quản lý nhóm và giám sát bán 

hàng

Skills Management Team and  Supervising 

Sales
6 ngày/days

STT Chủ đề/ Topics
Thời lượng/ 

Time
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Các chủ đề khác/ Other topics

STT Chủ đề/ Topics
Thời lượng/ 

Time

1

Quản trị dự án bất động sản

(khu dân cư, chung cư, khách sạn, khu

công nghiệp...)

Real Estate Project  Management

(apartment building, hotel, industrial 

zone…)

5 ngày/days

2
Quản lý - Kiểm tra hệ thống kỹ thuật an 

toàn, an ninh cao ốc cao cấp

Management – Control the security of 

technical system and high building  
3 ngày/days

3
Pháp luật kinh doanh và hợp đồng trong

kinh doanh
Business law and economical contract 3 ngày/days

4
Lập kế hoạch kinh doanh và tiếp thị cao

ốc cao cấp
Planning and marketing the high building 3 ngày/days

5
Pháp luật kinh doanh và hợp đồng trong 

lĩnh vực kinh doanh Bất động sản

Business law and business contract in the 

real estate
3 ngày/days

6 Hội nhập WTO To integrate WTO 1 ngày/ day

7 Tư duy trong quản lý Mentality in Management 2 ngày/days

8
Nghiệp vụ ngoại thương, kinh doanh

xuất nhập khẩu

Knowledge of foreign trade, import –

export business
5 ngày/days

9
Nghiệp vụ kinh doanh, khai thác và quản

lý chợ

Business knowledge, develope and control 

market
4 ngày/days

10 Quản lý dành cho cấp trung (3M) Management for Middle Managers 6 ngày/days

11
Khởi sự doanh nghiệp – Lập kế hoạch

phương án kinh doanh
Start-up Business – Planning Business 5 ngày/days

12 Hệ thống quản lý chất lượng Quality Management System 4 ngày/days

13 Chuyên gia đánh giá nội bộ Internal Auditor 4 ngày/days

14
Nâng cao hiệu quả công tác hành chính

văn phòng

Improving Efficiency Of Adminitration

Offices
5 ngày/days

15
Quản trị rủi ro – Thu hồi công nợ và Phân

tích báo cáo tài chính

Risk Management – Debt Collection –

Analysis Of Financial Statements
4 ngày/days

16
Quản lý và kiểm soát chi phí trong doanh

nghiệp

Cost Control and Management in 

Enterprise 
4 ngày/days

17

Hướng dẫn giao mục tiêu và đánh giá

thành tích theo phương pháp thẻ cân

bằng điểm BSC, KPOs/KPIs từ Phòng rã

xuống Tổ và từ Tổ rã xuống cá nhân

Assigned goals and guide performance 

evaluation method of Balance Score Card, 

KPOs / KPIs from the Department of Team 

and Team decay down to personal life

6 ngày/days

18
Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công

việc
Effective Communication Skills At Work 3 ngày/ days

19
Kỹ năng lãnh đạo dành cho các cấp

quản lý
Leadership Skills For Managers 2 ngày/days

20
Các công cụ phân tích dùng trong quản

lý
The Analytical Tools Used In Management 6 ngày/days

21
Phương pháp lập kế hoạch marketing và

xúc tiến thương mại

The Method Of Marketing Planning And 

Trade Promotion
4 ngày/days

22
Xây dựng chiến lược thích ứng trong

phát triển doanh nghiệp

Plan Adaptation Strategies In Enterprise 

Development
6 ngày/ days

23 Quản lý con người Management Human 4 ngày/days

24 Nghiệp vụ kế toán dành cho nhà quản lý Accounting For Business Managers 2 ngày/days

25 Các kỹ năng quản lý hiệu quả The Effective Management Skills 10 ngày/days

26

Hoàn thiện kiến thức về các loại thuế

(thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp

và thuế thu nhập cá nhân) trong kinh

doanh và hạch toán

Complete knowledge of all taxes (VAT, 

corporate income tax and personal income 

tax) in business and accounting

3 ngày/days

23



 Khách hàng đào tạo tiêu biểu

27
Quản trị rủi ro - Ngăn ngừa mất mát, tổn

thất trong Doanh nghiệp

Risk Management - Prevention of losses, 

losses in the Enterprise
3 ngày/days

28
Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ -

Các phương pháp và công cụ kiểm soát

Build a system of internal control - control 

methods and tools
3 ngày/days

29
Quản lý thời gian và nghệ thuật tạo động

lực làm việc

Time management and motivational art 

work
3 ngày/days

30
Thiết kế hệ thống cấu trúc tổ chức và tái

cấu trúc tổ chức cho doanh nghiệp

System design organizational structure and 

organizational restructuring for Enterprise
3 ngày/days

31 Nâng cao hiệu quả thu hồi công nợ Improve the efficiency of debt collection 2 ngày/days

32

Xây dựng cơ cấu tổ chức và xây dựng

phương pháp trả lương, thưởng theo vị

trí – kết quả công việc

Develop organizational structure and 

construction methods of tea salaries, 

bonuses placement - the result of work

8 ngày/days

33

Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh

tranh cho doanh nghiệp trong thời kỳ suy

thoái kinh tế

The measures to improve competitiveness 

of enterprises during the economic 

downturn

4 ngày/days

34 Training Of Trainer Training Of Trainer

4 ngày/days

24



25



4. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN & ĐÀO TẠO

26

Dự án tư vấn lương 3Ps tại Viễn thông Bình Dương

Dự án tư vấn lương 3Ps tại Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh



27

Dự án tư vấn lương 3Ps tại Viễn thông Bình Định

Dự án tư vấn lương 3Ps cho Tổng Công ty Phong Phú



28

Dự án tư vấn Cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp, Hoạch định và Kiểm soát ngân sách 

hiệu quả
tại Công ty Cổ phần May Phương Đông

Dự án tư vấn Đánh giá chất lượng phục vụ khách hàng của Giao dịch viên & Điểm giao 

dịch

tại Công ty điện thoại Tây thành phố Hồ Chí Minh 



29

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Công ty Thực phẩm Lâm Đồng

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Tập đoàn Tân Hiệp Phát



30

Dự án tư vấn Thiết kế hệ thống quản trị và Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty Tin học Nha Trang

Dự án tư vấn lương 3Ps tại Ngân hàng Việt Nam Tín Nghĩa



31

Dự án tư vấn Xây dựng cấu trúc tổ chức chuyên nghiệp và Thiết kế hệ thống kiểm soát 

nội bộ hiệu quả tại Công ty Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan

Dự án xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Công ty Cổ phần Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh



32

Dự án tư vấn Hoàn thiện hệ thống cấu trúc tổ chức, Xây dựng tiêu chuẩn năng lực 

nhân sự và

Phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Dệt may Nha Trang

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu



33

Dự án tư vấn Xây dựng cấu trúc tổ chức – Thiết kế hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả
và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 tại Công ty 

Cổ phần Du lịch Đồng Nai

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Công ty TNHH Cà phê OUTSPAN



34

Dự án tư vấn Xây dựng chỉ số đánh giá KPI tại Công ty Tư vấn Điện miền Nam

Dự án tư vấn Xây dựng chỉ số đánh giá KPI tại Trung tâm Điều hành SCADA



35

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Công ty Cổ phần Phân bón Hà Lan

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống lương 3Ps tại Công ty TNHH Thời trang COMAYCA



36

Dự án tư vấn Xây dựng chỉ số đánh giá KPI tại Công ty Lưới điện Cao thế miền Nam

Dự án tư vấn Xây dựng chỉ số đánh giá KPI tại Công ty Điện lực Tiền Giang



37

Dự án tư vấn Thiết kế, xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc

theo phương pháp thẻ cân bằng điểm BSC – KPOs/KPIs và Hệ thống

tích hợp lương 3Ps tại Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam 

(VITRANSCHART JSC)

Dự án tư vấn Xây dựng chỉ số đánh giá KPI tại Trung tâm điều hành SCADA



38

Dự án tư vấn Xây dựng hệ thống cấu trúc tổ chức và phát triển nguồn nhân lực tại

Trung tâm Dịch vụ Truyền hình và Du lịch Trường An trực thuộc Đài Phát thanh và

Truyền hình Vĩnh Long (THVL)

Dự án tư vấn Thiết kế, hoàn thiện hệ thống cấu trúc tổ chức Khối Quản trị tại Đài Phát

thanh và Truyền hình Vĩnh Long (THVL)



Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp & Chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Đường 

Biên Hòa

39

Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo dành cho quản lý cấp cao và cấp trung 

tại Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn



Khóa đào tạo Quản trị chuỗi cung ứng cho các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

do Trung tâm Khuyến công & TVPTCN tỉnh Trà Vinh tổ chức

Khóa đào tạo Quản lý rủi ro – Thu hồi công nợ - Phân tích báo cáo tài chính 

tại Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa

40



Khóa đào tạo Tổ chức – Điều hành – Kiểm soát Doanh nghiệp 

tại Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Vĩnh Long

Khóa đào tạo Hội nhập WTO tại Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ FPT

41



Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo & Làm việc nhóm dành cho quản lý cấp trung 

tại Công ty TNHH Công nghiệp PENRO

Khóa đào tạo Giải quyết mâu thuẫn khách hàng tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn doanh 

nghiệp K-biz

42



Khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng & Chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Cấp 

nước Nhà Bè

Khóa đào tạo và hướng dẫn vận hành hệ thống lương 3Ps tại Viễn thông thành phố
Cần Thơ

43



Khóa đào tạo Thị trường chứng khoán tại Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi

Khóa đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Đàm phán trong thương mại tại Công ty TNHH 

ECOLAB

44



Khóa đào tạo Kỹ năng lãnh đạo dành cho quản lý cấp cao và cấp trung

tại Công ty Cổ phần GENTRACO

Khóa đào tạo Quản lý thời gian tại Công ty Cổ phần Cao su Sài Gòn - KYMDAN

45



Khóa đào tạo Quản lý vốn lưu động tại Công ty Cổ phần giấy Lệ Hoa

Khóa đào tạo Lập phương án kinh doanh và Tổ chức khởi sự doanh nghiệp cho thanh 

niên tỉnh Đắk Lắk

do Sở Công nghiệp Đắk Lắk tổ chức

46



Khóa đào tạo Kỹ năng đàm phán – Soạn thảo – Ký kết hợp đồng kinh tế
tại Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)

Khóa đào tạo Hoàn thiện kiến thức về các loại thuế tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 

- SAWACO

47



Khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng & Chăm sóc khách hàng tại Công ty CP Nước giải khát 

Chương Dương

Khóa đào tạo Kỹ năng quản lý tại Trung tâm Viện Công nghệ châu Á tại Việt Nam 

(AITCV)

48



Khóa đào tạo Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPIs tại Công ty Điện lực

Bình Dương

49

Khóa đào tạo Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPIs 

tại Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ



Khóa đào tạo Xây dựng chỉ số đo lường hiệu suất công việc KPIs tại Công ty Điện lực

Trà Vinh

50

Khóa đào tạo Kỹ năng bán hàng & Chăm sóc khách hàng cho các trung tâm Starlight và 

cửa hàng Nooncha thuộc Công ty Cổ phần truyền hình Cáp NTH



Khóa đào tạo Quản trị nhân lực cho người quản lý dành cho Lãnh đạo và Cán bộ Quản

lý các cấp của Tổng công ty Mạng lưới Viettel (Viettel Network)

51

Khóa đào tạo Xây dựng BSC – KPIs cho Trung tâm Quản lý - Điều hành mạng Mobifone

(NOC)



Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Kỹ năng quản lý, đánh giá, đào tạo nhân viên

cho Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

52

Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Kỹ năng đàm phán và thương lượng cho Công

ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)



Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Truyền thông, giáo dục khách hàng cho

Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

53

Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Kế toán quản trị cho Công ty Cổ phần thực

phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)



Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Kỹ năng thiết lập mục tiêu cho Công ty 

Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

54

Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Kỹ năng quản lý tổ sản xuất cho Công ty 

Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)



Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Quản trị chuỗi cung ứng cho Công ty Cổ phần

thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

55

Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề Quản trị sản xuất cho Công ty Cổ phần thực

phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)



Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề cập nhật kiến thức về an toàn vệ sinh thực

phẩm cho Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)

56

Khóa đào tạo trực tuyến (online) chủ đề vận dụng tiếng anh thương mại cho

Công ty Cổ phần thực phẩm Lâm Đồng (LADOFOODS)



Công ty tư vấn quản lý

và đào tạo INLEN
Địa chỉ: 333/66 Trần Bình Trọng, Phường 4, Quận 5, 

TP.  Hồ Chí Minh

Điện thoại: 082 41 40 138

Email: services@inlen.vn Website: inlen.vn              


