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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.
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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.

