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Giới thiệu
Chúng ta đang sống trong một thế giới liên tục thay đổi. Cách chúng ta quản lý thế giới xung quanh sẽ quyết
định sự thành công của mỗi chúng ta. Vì thế, hãy quản lý thế giới xung quanh một cách sáng tạo. Đấy là tất
cả ý nghĩa của INNMA.
Tên

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo Quản Lý Mới

Thành lập

2006

MST

0304524848

Slogan

Innovatively managing the world

Logo

Biểu tượng cánh cửa màu cam cho thấy sự mạnh mẽ, nó cũng nói đến nghị lực
và cho chúng ta cảm giác ấm cúng. Cửa sẽ được mở và phải được mở, dẫn lối
đến với những thách thức phía trước.

Tầm nhìn
Triết lý của chúng tôi là đem cảm xúc vào trong công tác quản lý, làm cho nó trở nên mềm dẻo và mang tính
nhân văn sâu sắc. Suy đến tận cùng, việc quản lý một doanh nghiệp phải là nhiệm vụ của tất cả mọi người.
Chúng tôi tin rằng, INNMA sẽ phát huy hết năng lực làm việc của từng cá nhân và tìm kiếm đủ tài nguyên để
xây dựng thành công một thương hiệu. INNMA sẽ trở thành một tên tuổi mà mọi người có thể tin cậy khi họ
đang tiến bước trên con đường đi đến thành công trên thương trường.
Sứ mệnh
Giới thiệu và thúc đẩy việc áp dụng những kiến thức quản lý tiên tiến trên thế giới tại Việt Nam là sứ mệnh của
INNMA. Bằng mọi nỗ lực, chúng tôi mong muốn hiện thực sứ mệnh này một cách trọn vẹn.
Giá trị
• Chúng tôi làm việc vì con người và luôn ghi nhớ rằng chính nhờ mọi người mà chúng tôi lớn lên.
• Chúng tôi tin rằng sự minh bạch trong quan hệ với khách hàng và đối tác là phương án hữu hiệu nhất
để giảm thiểu chi phí trong kinh doanh.
• Quyền lợi của tất cả các bên là bình đẳng; vì thế, chúng tôi phải đối xử bình đẳng với tất cả mọi người.
Cương lĩnh
Chất lượng
Chúng tôi cam kết luôn luôn thỏa mãn yêu cầu của khách hàng thông qua việc đạt được những mục tiêu mà
khách hàng đặt ra.
Con người
Chúng tôi cam kết phát triển nguồn nhân lực của chúng tôi ở mức độ cao nhất nhằm thỏa mãn các mục tiêu
của khách hàng đặt ra và xây dựng văn hóa của công ty.
Cải tiến liên tục
Chúng tôi cam kết cải tiến liên tục mức độ hiệu quả của công tác quản lý thông qua quá trình tự đánh giá và
đổi mới phương pháp làm việc, sản phẩm và dịch vụ theo sự thay đổi của nhu cầu của khách hàng và những
thực hành tốt nhất trong ngành nghề của chúng tôi.
Giá trị dịch vụ
Chúng tôi cam kết thỏa mãn khách hàng bằng cách cung cấp giá trị và tất cả mọi sự hỗ trợ cần thiết nhằm
giúp họ có được ưu thế cạnh tranh.
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Tư vấn Xây dựng Hệ thống Quản lý
Công việc kinh doanh của Quí vị đang vận hành với một ngân sách rất chặt chẽ và tài nguyên hạn chế không
có nghĩa là Quí vị không thể xây dựng được một hệ thống quản lý đạt chuẩn và đạt chứng nhận quốc tế!
INNMA có thể hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng thành công hệ thống quản lý hiệu quả ngay cả trong điều
kiện tài nguyên hạn chế.
Tư vấn viên của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp:
• Đánh giá hiện trạng, so sánh với yêu cầu của tiêu chuẩn và các thực hành quản lý tốt nhất
• Lựa chọn tổ chức chứng nhận
• Xác định các qui trình làm việc
• Thiết kế hệ thống quản lý
• Soạn thảo và hiệu chỉnh qui trình làm việc
• Quản lý thông tin
• Huấn luyện nhân viên
• Tiến hành đánh giá nội bộ
Các Chương trình Đào tạo về Hệ thống Quản lý (INNSYTR)
Code

Tên chương trình

SYTR9000-D

Nhận thức ISO 9001 và Hệ thống tài liệu

SYTR9000-A

Đánh giá nội bộ ISO 9001

SYTR14000-D

Nhận thức ISO 14001 và Hệ thống tài liệu

SYTR14000-A

Đánh giá nội bộ ISO 14001

SYTR18000-D

Nhận thức ISO 18001 và Hệ thống tài liệu

SYTR18000-A

Đánh giá nội bộ ISO 18001

SYTRHACCP-D Nhận thức HACCP/ISO 22000 và Hệ thống tài liệu
SYTRHACCP-A Đánh giá nội bộ HACCP/ISO 22000
SYTR16949-D

Nhận thức ISO 16949 và Hệ thống tài liệu

SYTR16949-A

Đánh giá nội bộ ISO 16949

SYTR13485-D

Nhận thức ISO 13485 và Hệ thống tài liệu

SYTR13485-A

Đánh giá nội bộ ISO 13485

SYTR27000-D

Nhận thức ISO 27001 và Hệ thống tài liệu

SYTR27000-A

Đánh giá nội bộ ISO 27001

SYTR8000-D

Nhận thức SA 8000 và Hệ thống tài liệu

SYTR8000-A

Đánh giá nội bộ SA 8000

SYTRGMP-D

Nhận thức GMP và Hệ thống tài liệu

SYTRGMP-A

Đánh giá nội bộ GMP

SYTRTQM

Nhận thức và Triển khai TQM

SYTRHSE

Đánh giá Hệ thống Quản lý Sức khỏe, An toàn và Môi trường: Căn bản, Kỹ
năng và Kỹ thuật.

SYTRBRC-D

Nhận thức BRC và Hệ thống tài liệu

SYTRBRC-A

Đánh giá nội bộ BRC
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Các Chương trình Tư vấn Quản lý Chất lượng (INNCONS)
Code

Tên chương trình

CONS9000

Hệ thống Quản lý Chất lượng theo ISO 9001

CONS14000

Hệ thống Quản lý Môi trường theo ISO 14001

CONS18000

Hệ thống Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp theo ISO OHSAS 18001

CONSHACCP

Hệ thống Quản lý An toàn Thực Phẩm HACCP / ISO 22000

CONS16949

Hệ thống Quản lý Sản xuất và Dịch vụ cho ngành Phụ tùng Ô tô theo ISO
16949

CONS13485

Hệ thống Quản lý Chất lượng trong sản xuất thiết bị Y tế theo ISO 13485

CONS27000

Hệ thống Quản lý An ninh Thông tin theo ISO 27001

CONS8000

Hệ thống Quản lý về Trách nhiệm Xã hội theo SA 8000

CONSGMP

Thực hành Sản xuất tốt theo WHO GMP

CONSTQM

Hệ thống Quản lý Chất lượng Toàn diện TQM

CONSBRC

Hệ thống Quản Lý Sản phẩm theo BRC

Đào tạo về Cải tiến Chất lượng (INNIMTR)
IMTRSPC

Kiểm soát Quá trình bằng Thống kê (SPC)

IMTRSQC

Kiểm soát Chất lượng (SQC)

IMTRIMP

Cải tiến Liên tục

IMTRS8D

Kỹ thuật Giải quyết Vấn đề (8-D)

IMTR7QC

7 Công cụ Kiểm soát Chất lượng

IMTRKAI

KAIZEN

IMTR5S

5-S

IMTRKAN

KANBAN

IMTRTPS

Hệ thống Quản lý Sản xuất Toyota

IMTR6SIG

Six Sigma

IMTRLEAN

Sản xuất Tinh gọn

IMTRQCC

Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC - Quality Control Circle)

Các Chương trình Đặc biệt (INNAQTR)
AQTRBCM

Quản lý Quá trình Kinh doanh Liên tục (BCM)

AQTRWKR

Tư vấn Tái thiết kế công việc

AQTRBPR

Tái cấu trúc và Tối ưu hóa qui trình làm việc
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Giải pháp Hoàn chỉnh để phát triển nguồn nhân lực
Chương trình Đào tạo cho Cán bộ quản lý Cấp thực hiện (HCTRSUP)
Cốt lõi về Quản lý
Quản lý Con người
Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách
Kỹ năng Huấn luyện và Kèm cặp Nhân viên
Kỹ năng Giao tiếp và Dịch vụ Khách hàng
Chương trình Đào tạo cho Cán bộ Quản lý Trung gian (HCTRMID)
Tiếp thị dành cho Cán bộ Quản lý
Văn hóa Doanh nghiệp và Truyền thông nội bộ
Quản lý Con người
Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách
Hệ thống Quản lý Chất lượng & Quản lý Qui trình
Đọc hiểu Báo cáo Tài chính
Quản lý Ngân sách
Kỹ năng Đàm phán, Thương lượng
Chương trình Đào tạo cho Cán bộ Cấp cao (HCTRTOP)
Quản trị Chiến lược
Tiếp thị dành cho Cán bộ Quản lý
Văn hóa Doanh nghiệp
Truyền thông nội bộ
Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách
Đọc hiểu Báo cáo Tài chính
Quản lý Ngân sách
Quản lý Thay đổi
Kỹ năng Đàm phán, Thương lượng
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Đào tạo về Quản lý và Kỹ năng làm việc
”There is nothing TRAINING cannot do. Nothing is above its reach. It can turn bad morals to good, it can
destroy bad principles and recreate good ones; it can lift men to angelship.” - Mark Twain
Các Chương trình Đào tạo về Quản lý và Tổ chức (INNOMTR)
OMTRCUL

Văn hóa Doanh nghiệp

OMTRCHM

Quản lý Thay đổi

OMTRPPM

Quản lý Con người

OMTRBRM

Quản lý Thương hiệu

OMTRPM

Quản lý Dự án

OMTRINC

Truyền thông Nội bộ

OMTRCRM

Quản lý Quan hệ Khách hàng

OMTRCCH

Quản lý Khiếu nại của Khách hàng

OMTRCSR

Quản lý Dịch vụ Khách hàng

OMTRICS

Dịch vụ Khách hàng Nội bộ

OMTRCAS

Quản lý Tiền mặt và Công nợ

OMTRBUD

Quản lý Ngân sách

OMTRFNR

Đọc hiểu Báo cáo tài chính

Các Chương trình Đào tạo kỹ năng làm việc (INNWSTR)
WSTRLEA

Lãnh đạo: Kỹ năng & Phong cách

WSTRTAD

Kỹ năng Ủy thác Công việc

WSTRINF

Nghệ thuật tạo Ảnh hưởng

WSTRNEG

Kỹ năng Đàm phán, Thương lượng

WSTRTIM

Kỹ năng Quản lý Thời gian

WSTRCOM

Kỹ năng Giao tiếp

WSTRPRE

Kỹ năng Thuyết trình

WSTRASS

Kỹ năng Quyết đoán

WSTRMEE

Hội họp Hiệu quả

WSTRPRO

Kỹ năng Giải quyết vấn đề

WSTRTEAM

Kỹ năng Làm việc nhóm

WSTRSUP

Kỹ năng Giám sát công việc

WSTRDEB

Kỹ năng Thu hồi nợ
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WSTRCOA

Kỹ năng Kèm cặp và Đào tạo trên công việc

WSTRTTT

Kỹ năng cho Giảng viên

WSTRSEL

Kỹ năng Bán hàng

WSTRSOL

Bán Giải pháp

Tại sao nên chọn INNMA?
• Tư vấn viên và Giảng viên đủ năng lực và kinh nghiệm.
• Trách nhiệm gắn kết từng cá nhân từ khi bắt đầu đến khi kết thúc công việc.
• Giải pháp trọn gói.
• Kinh nghiệm làm việc với các tổ chức chứng nhận hàng đầu.
• Chi phí phân bổ hợp lý, không có chi phí “ẩn”.
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10G Nguyen Thi Minh Khai
Ward Da Kao, District 1, HCMC
(848) 3 911 8438
(848) 3 911 8439
info@imvn.biz
www.imvn.biz

