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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
Năm 2004, ông Trần Văn Tỉnh (sáng lập
viên của IMM Group) có cung cấp dịch
vụ tư vấn đầu tư cho một khách hàng
Canada muốn thành lập văn phòng đại
diện tại Việt Nam. Qua cuộc gặp trên,
ông đã thu thập được nhiều thông tin về
chương trình nhập cư của các nước Mỹ,
Úc, Canada và Châu Âu. Từ nền tảng đó,
Immigration (Công ty đầu tiên của IMM
Group) đã ra đời vào năm 2005. Ở thời
điểm này, khái niệm di dân đầu tư còn
khá mới mẻ. Do đó, có thể nói
Immigration là một trong những đơn vị
tiên phong trong việc triển khai các

chương trình định cư nước ngoài này tại
Việt Nam. Đến nay, sau hơn 10 năm phát
triển, Công ty Immigration đã chính thức
lấy tên IMM Immigration, đồng thời IMM
Group cũng phát triển các công ty thành
viên về quản lý bất động sản, tư vấn đầu
tư ra nước ngoài, dịch vụ tài chính kế
toán. Hiện IMM Group có 7 văn phòng ở
thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải
Phòng và Singapore, Melbourne (Úc),
Frederiction (Canada), Buena Park (Mỹ);
cùng với mạng lưới đối tác với các
chuyên viên trên toàn cầu trên nhiều lĩnh
vực: luật, giáo dục, du lịch, tài chính, bất
động sản.

HISTORY
In 2004, the founder of IMM Group Mr. Tran
Van Tinh had an opportunity to provide
investment consultancy services to a
Canadian client seeking to establish a
exposure enabled him to participate in the
growth of the migration services industry in
Vietnam. Mr. Tinh established Immigration Co.
Ltd. in 2005, which is the pre-cursor of the
IMM Group and becomes one of the pioneers
of the migration services industry in Vietnam.
Within a span of 10 years, several other
businesses have been developed under the
banner of IMM Group. IMM Group member
companies and affiliated firms in Vietnam now
provide international business and tax advisory services, accounting and financial review,
property management services, conference
and marketing services. These business units,
together with our flagship business migration
services unit, support our core value proposition of facilitating cross border investment
between Vietnam and overseas. At present,
IMM Group has offices in Vietnam (HCMC,
Hanoi, Hai Phong), Australia (Melbourne),
Canada (Frederiction), and USA (Buena Park).
Furthermore, IMM Group possesses a global
partnership network in laws, education, travel,
finance and real estate.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - CHIẾN LƯỢC
VISION - MISSION - STRATEGY

IMM Group tập trung vào yếu tố bền vững trong việc
phát triển doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và giá
trị nguồn nhân lực, đồng thời đóng góp thiết thực cho
lợi ích cộng đồng. Chúng tôi đặt ra ba sứ mệnh chính
cho mục đích tồn tại của mình:

IMM Group emphasizes sustainable enterprise
development, enhancing the quality and values of

1 - Phát triển bền vững, trở thành một tập đoàn xứng
tầm châu Á;

1 - To develop a successful and sustainable Asian
organization;

2 - Phát triển giá trị cá nhân của từng thành viên, gắn
kết với giá trị của tập đoàn;

2 - To nurture individual values of each employee in
cohesion with our Corporate Core Values;

3 - Góp phần nâng cao giá trị doanh nhân Việt trên
thương trường quốc tế và xây dựng quỹ IMM để thực
hiện trách nhiệm cộng đồng.
Để hoàn thành ba sứ mệnh trên, chúng tôi thực hiện
chiến lược phát triển cụ thể cho tập đoàn cũng như
các doanh nghiệp thành viên như sau:
1. Phát triển bền vững, trở thành một tập
đoàn xứng tầm châu Á.
Sự phát triển bền vững ở đây bao gồm bền vững về
mặt tài chính, bền vững về yếu tố con người và bền
vững về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Tài chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất
trong cuộc sống. Việc kinh doanh của IMM Group
cũng không nằm ngoài quy luật này. Một trong những
mục đích của sự tồn tại là kinh doanh sinh lợi để có
tài chính vững mạnh. Chỉ có tài chính vững mạnh mới
có thể hỗ trợ nhân viên có cuộc sống đầy đủ về vật
chất, sau đó là giúp đỡ cộng đồng và nâng cao vị
thế doanh nghiệp xứng tầm châu Á.
Tuy nhiên, sự phát triển bền vững không thể có nếu
chỉ dựa vào yếu tố tài chính mà còn phụ thuộc vào
chất lượng sản phẩm, dịch vụ và yếu tố con người
bao gồm đạo đức và sự chuyên nghiệp. Những yếu
tố này góp phần xây dựng niềm tin nơi khách hàng,
tạo ra uy tín cũng như giá trị cho thương hiệu IMM.

contributions to our community. We set three Key
Missions that anchor the purpose of our existence :

3 - To contribute towards enhancing the self-respect and
advancement of Vietnamese people in the global
community, and to grow IMM's Charitable
Foundation to help the less fortunate people in
Vietnam.
To accomplish the three Key Missions above, we
shall carry out concrete development strategy for
IMM Group as follows:
1. To develop a successful and sustainable
Asian organization.
The sustainable development here refers to stability
quality.
Finance is one of the most important factors in
individual and corporate life, and this rule is applied
for IMM Group’s business. One of the anchors for
can we provide for the material satisfaction of our
employees , and then contribute to our community
development and raise the group’s position in Asia.
also depends on products and services quality,
ethical values and professionalism. These factors
enable us to earn the trust from our clients,
crystallize prestige and values for IMM brand.

3. Góp phần nâng cao giá trị doanh
nhân Việt trên thương trường quốc tế và
xây dựng quỹ IMM để thực hiện trách
nhiệm cộng đồng.
Với sự phát triển của mỗi cá nhân nói riêng và
tập đoàn nói chung, tập thể IMM Group tin rằng
chúng tôi có thể cùng nhau tạo ảnh hưởng lớn
trong nước và quốc tế. Chúng tôi mong muốn
góp phần nâng tầm giá trị người Việt, để lại sự
kế thừa cho mai sau. Từng cá nhân trong công ty
sẽ là những thành viên thành đạt, là những người
có tầm ảnh hưởng tích cực trong xã hội, từ đó
góp phần phát triển xã hội và thế hệ tiếp theo.
Quy luật của tầm ảnh hưởng theo cấp số nhân sẽ
giúp cho sự lan truyền tầm ảnh hưởng này ngày
một lớn mạnh theo thời gian.

2. Phát triển giá trị cá nhân của từng
thành viên, gắn kết với giá trị của tập
đoàn.
Tại IMM Group, chúng tôi hiểu rằng sự phát
triển của từng thành viên kết hợp hài hòa giữa
tố chất tốt của con người với các quy luật về đạo
đức xã hội. Chúng tôi quan tâm đến yếu tố hạnh
phúc của mỗi thành viên IMM dựa trên lợi ích
mà họ nhận được theo công việc và phát triển
những giá trị sống của họ. Một trong những lý
do công ty tồn tại là tạo điều kiện cho mỗi cá
nhân trong công ty phát triển bản thân về sự
nghiệp và những giá trị cao cả như: tìm được
mục đích sống có ý nghĩa, sống vui vẻ và có ích,
tìm được niềm an vui trong cuộc sống. Từ đó,
chúng tôi kết nối giá trị của mỗi cá nhân với
nhau bằng giá trị của doanh nghiệp để cộng
hưởng và lan tỏa ra giá trị cộng đồng.

Khi có đủ điều kiện về mặt tài chính cũng như sự
thành đạt, viên mãn trong cuộc sống, IMM
Group cùng tập thể các thành viên có thể giúp đỡ
cộng đồng nhiều hơn, thiết thực hơn bằng tài
chính, bằng kinh nghiệm và kiến thức để góp
phần xây dựng một cuộc sống, một xã hội, một
thế giới tốt đẹp hơn. Thông qua quỹ IMM, chúng
tôi mong muốn đem lại những đóng góp thiết
thực cho cộng đồng bằng các chương trình và
các hoạt động từ thiện. Quỹ IMM hướng đến việc
nâng cao giá trị cho nhân viên về các vấn đề
chung của xã hội, cũng như hỗ trợ về tài chính
cho những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở
Việt Nam.
Niềm vui và hạnh phúc sẽ không thật sự tồn tại
nếu những điều đó chỉ mang tính cá nhân, nhỏ
nhặt, và ích kỷ. Niềm hạnh phúc sẽ không thật sự
lâu dài nếu không có sự cống hiến và chia sẻ cho
người khác. Niềm vui, hạnh phúc cuối cùng lâu
dài nhất là xây dựng những giá trị vượt ra khỏi
phạm vi mỗi cá nhân và để lại sự kế thừa cho thế
hệ sau.
IMM Group cam kết và tự nguyện trích 20% lợi
nhuận hàng năm cho quỹ từ thiện IMM và đưa ra
mục tiêu đạt được 1 triệu USD cho quỹ trước
tháng 12 năm 2020.

3. To contribute towards enhancing the
self-respect
and
advancement
of
Vietnamese people in the global community, and to grow IMM's Charitable
Foundation to help the less fortunate
people in Vietnam.
Nourishing individual development with IMM
Group’s corporate development, we are
convinced that we could foster positive
community. We shall contribute towards
enhancing the self-respect of Vietnamese people
in the global community, and build a lasting
legacy for future generations. Each individual in
the company shall be successful in one's own
way, and then contribute posi
to not only the society but also the subsequent
generations. This planted small seed of
positivity shall reverberate across the society
over time.

2. To nurture individual values of each
member in cohesion with our Corporate
Core Values.
In IMM Group, we understand that the development of
each member is a harmonious combination of good
human qualities and societal ethics. We care for
the happiness of each IMM Group member by
commensurate with
responsibilities and works performed and in line
with developing their personal values in life. We
believe in our corporate motive of facilitating
Work-Life balance, allowing our employees the
space and resources to advance their career
while at the same time striving for personal
satisfaction in leading a purposeful,
meaningful and happy life.
In doing so, we also connect the values of each
individual with our corporate values, with these
positive energy resonating and spreading to the
community around us.

gaining success and a sense of purpose in life,
IMM Group and its members will be able to
offer
greater
contribution
to
our
community in terms of money, experience and
knowledge so as to build a better life, a better
society and a better world. Through IMM
charitable fund, we shall offer essential
contributions to the community through charity
programs and social development activities. The
IMM charitable fund aims to kindle compassion
among our employees through awareness of
issues facing the society as well as providing
people in Vietnam.
Joy and happiness cannot truly exist in a
last long if we lack the sense of contribution
and sharing with others. Everlasting joy and
happiness is when we are able to instill values
that transcend beyond our own private self and
leave a legacy for our future generations.
We voluntarily stick to our commitment to
contribute 20% of the annual profit to the
IMM charity foundation. We set mission to
achieve 1 million USD for this funds before
December 2020.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CORE VALUES

IMM Group xem đạo đức và sự phát triển bền
vững là giá trị cốt lõi của mình. Chúng tôi lấy
giá trị thật từ bên trong tập thể và mỗi cá nhân
làm nền tảng phục vụ khách hàng và đối tác.
IMM Group hoạt động trên cơ sở tuân thủ pháp
luật, đề cao sự trung thực, chân thành trong mọi
giao dịch. Về phía khách hàng, chúng tôi luôn
chú trọng việc lắng nghe và xem khách hàng
như người thân để cung cấp dịch vụ sao cho có
lợi nhất cho họ. Về phía đối tác, chúng tôi
hướng đến việc xây dựng mối quan hệ chân
thành, rõ ràng, có cùng giá trị, phát triển cùng
có lợi, góp phần tối ưu hóa lợi ích khách hàng.
Đối với cộng đồng, chúng tôi luôn ý thức đóng
góp vào sự phát triển chung của xã hội. Nền
tảng của IMM Group là niềm tin nơi khách hàng
và đối tác, thông qua những giá trị cốt lõi như sự
thẳng thắn, tính minh bạch, tích cực, luôn đứng
trên phương diện khách hàng, đối tác để thấu
hiểu, sẻ chia, đồng cảm cùng họ trong mọi
trường hợp.

IMM Group adheres to ethical principles and
sustainable development as our core values. We
insist on integrating our collective values with
the values of each individual as the basis for
everything we do. IMM Group operates on the
basis of compliance with the law, upholding
honesty and integrity. In respect to our
customers, we listen carefully and consider them
as our kin to serve them as best as we can. In
respect to our partners, we aim to build a
sustainable relationship with high level of
for our clients. For the society, our work shall
contribute to the general development of our
society - by developing our people and through
our charity work. IMM Group’s Foundation has
our customers and partners, in concert with our
core values. We put ourselves in the position of
our customers and partners to always
understand, share and relate to them
conscientiously in every situation.
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Giá trị tích cực

Giá trị minh bạch

Giá trị tận tâm

Chúng tôi tin rằng kết quả tạo
ra từ giá trị tích cực sẽ giúp
cho mỗi cá nhân vượt qua
những giới hạn của bản thân
và lan toả lợi ích ra cộng
đồng.
Giá trị tích cực hướng đến sự
đúng đắn, tính hiệu quả và
chiến lược phát triển bền
vững.

Chúng tôi đặt giá trị minh bạch
làm thước đo cho việc điều hành
doanh nghiệp của mình nhằm
đảm bảo uy tín thương hiệu và
chất lượng cho từng sản phẩm,
dịch vụ đến khách hàng.
Giá trị minh bạch đòi hỏi
phẩm chất ngay thẳng, sự
nhất quán cũng như tính
chuyên nghiệp của từng thành
viên trong tập đoàn.

Triết lý kinh doanh của chúng
tôi xuất phát từ những giá trị
nền tảng bên trong, được
chuyển tải ra bên ngoài nhờ
giá trị tận tâm.
Giá trị tận tâm bắt nguồn từ
việc thực hiện đúng cam kết,
yếu tố nhân đạo trong hoạt
động doanh nghiệp, cũng
như ý chí mạnh mẽ để hoàn
thành sứ mệnh đã đặt ra.

R
U
S
T

....................................................................................................

....................................................................................................

T

POSITIVE
Following the positive direction creates
fruitful results beyond what is anticipated.
Positive leads to rightness, efficiency and
sustainability

INTEGRITY
Conduct the business within integrity keeps
the process on the right track.
The requirements of integrity are
transparency, straightforward and
professionality.

CONSCIENTIOUSNESS
Starting from every single care to gain the
fulfillment.
Conscientiousness needs willing, full
commitment and humanity.
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Triết lý kinh doanh trong suốt hơn 10 năm hoạt động đã
được IMM Group tổng hợp và đúc kết trong slogan “Inside
Out”. Thông điệp này thể hiện đầy đủ các khía cạnh của
tập đoàn, từ lịch sử, giá trị cốt lõi, văn hóa, sứ mệnh đến
con người và các mối quan hệ đối nội, đối ngoại. Luôn có
mối tương quan giữa các yếu tố nội tại của IMM Group
với các yếu tố bên ngoài, tác động đến đường hướng phát
triển của tập đoàn.

TRIẾT LÝ
KINH DOANH
BUSINESS
PHILOSOPHY

Xuất phát từ công việc của sáng lập viên, từ bán vé số đến
giao báo, đến phục vụ bàn, đến việc khởi nghiệp từ căn
phòng nhà trọ hầu như không có vốn vào năm 2005
(Inside), IMM Group đã tận dụng những khả năng nội tại
để phát triển ra bên ngoài, không hạn chế trong một lĩnh
vực hay khuôn khổ (Out).
Trong mối tương quan giữa triết lý “Inside Out” với giá trị,
sứ mệnh, con người, khách hàng, IMM Group luôn lấy giá
trị thật bên trong của mỗi cá nhân, sự phát triển của từng
cá nhân bên trong tập thể và dùng giá trị chân chính, đạo
đức (Inside) để kinh doanh, phục vụ khách hàng và để tạo
dựng mối quan hệ với đối tác bên ngoài (Out).
Về sứ mệnh, IMM Group cũng cân bằng giữa những mục
tiêu bên trong như tạo nên một tập đoàn mà trong đó mọi
nhân viên đều hạnh phúc; thành lập quỹ từ thiện giúp đỡ
những hoàn cảnh khó khăn trong nước (Inside) với các mục
tiêu bên ngoài như mang lại sự hài lòng về dịch vụ; xây
dựng một tập đoàn xứng tầm châu Á và nâng tầm người
Việt so với thế giới (Out).
Về văn hóa, con người và lối sống, IMM Group định
hướng phát triển từng cá nhân, lấy yếu tố con người bên
trong tập đoàn, từ những điều nhỏ nhất như cách cư xử,
cách đối đãi, khả năng trong công việc… (Inside) làm nền
tảng cho sự thành công và phát triển của cả tập đoàn
(Out).

IMM Group’s business philosophies throughout our 10
years of operation can be summarized into the slogan
“Inside Out”. This message fully represents all and every
aspect of the group, from history, core values, culture,
mission, internal and external relationships. The reciprocity
between internal and external factors of IMM Group
Group.
Inspired from our founder’s past story, from being a
street lottery ticket seller, a newspaper deliverer, a
with almost no cash investment in 2005 (the ‘Inside’
aspect), IMM Group has made the most of its internal
capacities to externally develop without any boundary
or limitation (the ‘Out’ aspect).
In terms of the reciprocity between the “Inside Out”
philosophy and the values, IMM Group always emphasizes on
the real, inside value of each individual of the group,
and applies genuine moral value (Inside) in business
activities, customer services and in creating partnership
with external partners (Out).
In the aspect of mission, IMM Group focuses on
balancing between internal goals as to create a
corporation in which all employees are happy (Inside);
to establish a charitable foundation to help the
unfortunate (Inside) and external goals as to provide
service satisfaction (Out); to contribute towards enhancing
the self-respect and the advancement of Vietnamese
people in the global community (Out).
For culture, people and lifestyle, IMM Group focuses on
personal development and humanity, from the smallest
aspects such as the behaviors and habits (Inside) that
contribute towards the success and development of the
Group as a whole (Out).
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BAN GIÁM ĐỐC
BOARD OF DIRECTORS

Trần Văn Tỉnh I Tony

Tran Van Tinh I Tony

Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group

Founder - CEO of IMM Group

Trưởng thành với tuổi thơ khó khăn trong gia đình
nông dân nghèo, Ông Tỉnh đã vượt qua những thử
thách nghiệt ngã của cuộc sống để được đi học và
lên Sài Gòn lập nghiệp. Trước khi thành lập Công
ty Di trú (IMM Immigration), công ty đầu tiên của
IMM Group, ông Tỉnh từng làm việc trong lĩnh vực
lữ hành quốc tế, tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại
và công nghệ thông tin. Vượt qua nhiều thử thách
khắt khe về phẩm chất cá nhân, doanh nhân, ông
đã nhận được sự tín nhiệm và trở thành đối tác độc
quyền cho nhiều công ty luật, thương mại uy tín ở
nhiều nước trên thế giới.

Growing up in a poor family with a miserable
childhood, Mr. Tinh overcame severe challenges to
obtain schooling and moved to Sai Gon to start his
career. Before Immigration company (IMM
Immigration) was established as the pre-cursor of
IMM Group, Mr. Tinh worked in international
tourism, investment consultancy, trade promotion,
and information technology. Having overcome many
challenges
through
his
perseverance
and
entrepreneurial traits, he has gained the trust and
respect from many business partners and
associates and become a reliable partner for
many multinational companies.

Ông là người đưa ra sứ mệnh, giá trị cho IMM
Group, đồng thời xây dựng quy chuẩn, quy trình
dịch vụ và thiết lập hệ thống làm việc giữa các văn
phòng Việt Nam cũng như với phía đối tác. Với
ông, sự tín nhiệm của khách hàng là nền tảng cho
sự phát triển bền vững trong tương lai. Quy tắc và
mục tiêu ông đề ra cho công ty là trung thực, thẳng
thắn, chia sẻ, giúp đỡ, tin cậy và chuyên nghiệp.
Để thực hiện sứ mệnh đóng góp vào sự phát triển
chung của cộng đồng, ông Tỉnh và gia đình đã
thành lập một tổ chức từ thiện nhằm giúp đỡ học
sinh nghèo hiếu học và những người có hoàn cảnh
khó khăn, cơ nhỡ. Mục tiêu ông đặt ra là vào năm
2020, IMM Group sẽ có một quỹ từ thiện đủ lớn
để giúp đỡ thêm cho nhiều người.

Mr. Tinh sets the mission & values for IMM Group.
He also creates standards, procedures for services;
Vietnam as well as between partners. Mr. Tinh’s
philosophy in business is “customers' trust is the
foundation for our sustainable development”. The
rules that he sets for the company include integrity,
mutual sharing and helping each other,
straightforwardness and professionalism.
To implement the mission of contributing to the
general development of society, Mr. Tinh and his
parents have established a charity group to help
poor students and the less fortunate people in the
villages of the Mekong Delta region. His goal, as
well as IMM Group’s mission, is to set up a
self-sustaining charitable foundation by 2020 to
support those in needs through education and
career development.
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Lim Chor Ghee

Lim Chor Ghee

Đồng sáng lập IMM Group
Giám đốc Đối ngoại

Co-founder of IMM Group
Corporate Affairs Director

Ông Lim Chor Ghee là thành viên của Hiệp
hội kế toán Úc (CPA), Học viện kinh doanh
quốc tế (USA), Viện kế toán viên Malaysia
(MIA) và Viện nghiên cứu thuế hành nghề
Malaysia. Ông cũng sở hữu bằng thạc sĩ của
nhiều trường đại học lớn trên thế giới như
Heriot Watt, Sydney, Melbourne,… Hiện tại
ông đang là giáo sư phụ tá của Đại học Quản
lý và Khoa học Malaysia (MSU), giáo sư
MBA thỉnh giảng về kế toán và tài chính của
Đại học Kinh tế TP.HCM (ISB) đồng thời giảng
dạy các chương trình bậc thạc sĩ tại Trung tâm
Pháp – Việt (CFVG) và Học viện ERC TP.HCM.

Mr. Lim Chor Ghee brings to IMM Group over
23 years of experience in corporate
management and business advisory in the
areas of strategic planning, new market entry,

Với hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn và đào
tạo tại nhiều quốc gia trên thế giới, ông Chor
Ghee mang đến cho IMM Group® kinh
nghiệm đầu tư, gia nhập thị trường và các
giải pháp tài chính, kế toán, thuế, quản lý
doanh nghiệp hiệu quả. Ông bắt đầu sự
nghiệp tư vấn kế toán và thuế cho Coopers &
Lybrand và Price Waterhouse trong giai đoạn
từ 1993 đến 1996. Tiếp đó, ông gia nhập
Star Cruises Limited và rời khỏi vị trí Phó Chủ
tịch sau khi đã mang lại doanh thu 1,5 tỷ USD
cho công ty vào năm 2002. Thời gian sau
này, ông tham gia quản lý các vấn đề về
pháp lý, thuế, đối ngoại,… cho nhiều tập
đoàn lớn tại hơn 15 quốc gia trên thế giới.

and tax advisory. Prior to moving to Vietnam in
2007, Chor Ghee worked in professional
practice and commerce. He started his
accounting and advisory career with Coopers &
Lybrand and Price Waterhouse in Malaysia from
1993. He then joined Star Cruises Limited (a
Hong Kong publicly listed hospitality and
leisure group with annual turnover of USD1.5b
in 2002), and managed legal, taxation, and
corporate affairs for the group’s business
operations that spanned more than 15
countries, and left as the group’s Vice President
(Legal and Corporate Affairs).
Chor Ghee is a professional member of CPA
Valuators and Analysts (USA), Malaysian
Institute of Accountant and Chartered Institute of
Taxation (Malaysia). He holds several
universities - Master of Business Administration
(Distinction) degree from Heriot Watt
University, Master of International Studies (in
Political Economy and International Relations)
degree from the University of Sydney,
siness
from the University of Southern Queensland,
and Bachelor of Commerce degree from the
University of Melbourne.
Chor Ghee was an Adjunct Professor with
Management & Science University (MSU)
Malaysia until 2014 and is currently a visiting
the University of Economics of Ho Chi Minh
City (ISB) and Centre Franco-Vietnamien de
formation à la Gestion (CFVG) in Vietnam.

Nguyễn Xuân Sinh I John

Nguyen Xuan Sinh I John

Giám đốc Phát triển Kinh doanh
& Quan hệ Công chúng IMM Group

Business Development
& Public Relations Director of IMM Group

Ông Xuân Sinh gia nhập Ban lãnh đạo IMM Group
từ năm 2014, phụ trách việc xây dựng và phát triển
các chiến lược marketing cho tập đoàn, quản lý
mạng lưới đối tác và quan hệ công chúng. Đồng
thời ông cũng trực tiếp tham gia vào các dự án
marketing, các ý tưởng sáng tạo và tư vấn về
thương hiệu nhằm hỗ trợ các công ty thành viên
thuộc IMM Group.

Mr. Xuan Sinh joined the Board of Director, IMM
Group in 2014 with responsibility for overseeing
all the aspects of developing and implementing
IMM Group’s marketing strategy; representing
IMM in external relations including partnership
networks and PR as well as leading IMM branches’
projects, initiatives, branding and systematic
consulting.

Là thành viên ban lãnh đạo của IMM Group, ông
Xuân Sinh đưa ra các ý kiến chuyên môn nhằm xây
dựng chiến lược phát triển và quy trình tổ chức cho
các doanh nghiệp thành viên cũng như tập đoàn.
Trước khi gia nhập IMM Group, ông Xuân Sinh
từng đảm nhận vị trí Trưởng phòng Thông tin cho
Công ty TNHH Truyền thông Hoa Mặt Trời. Với hơn
10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí - truyền
thông, ông thấu hiểu tâm lý và tư duy của khách
hàng trong việc đưa ra quyết định, nhất là là ở thị
trường đặc biệt như Việt Nam.

As a member of IMM Group's Leadership Team,
Mr. Xuan Sinh has contributed professional advice
on overall strategies of the Group and organisa-

Ông Xuân Sinh tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành
Ngoại thương, trường Đại học Quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh và cử nhân chuyên ngành Ngôn ngữ
Anh, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã dùng những kinh
nghiệm thực tiễn và kiến thức chuyên môn đó để
chia sẻ cho các thế hệ tiếp theo, thông qua các buổi
nói chuyện và đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng quản
lý, kỹ năng lãnh đạo và vấn đề phát triển mạng lưới
quan hệ cá nhân ở khắp các nước Đông Nam Á
(Chương trình WAN- IFRA Media Professionals).

Prior to joining IMM Group, Mr Xuan Sinh was the
Manager of Information Centre for Sun Flower
Media. He has over 10-year experience in Media
practice, comprehending an extensive diversity of
clients across all segments of Communications and
Public Relations in Vietnam. Mr Xuan Sinh holds a
B.A. in Foreign Trade from the Vietnam National
University, Ho Chi Minh City and a B.A. in English
from the University of Humanities and Social
Sciences. He has lectured and spoken widely
across South-East Asian countries on the training of
soft skills, business management, leadership, and
networking (WANIFRA Media Professionals
Programme)
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Harry Huỳnh

Harry Huynh

Giám đốc IMM Group khu vực Úc

Regional Director of IMM Group Australia

Ông Harry Huỳnh có hơn 18 năm kinh nghiệm tài chính.
Ông cũng từng làm việc ở một trong những ngân hàng lớn tại
Úc trong khoảng thời gian 10 năm, chuyên về cho vay tài
chính, thẩm định và phê duyệt doanh nghiệp. Nhờ vậy, ông
có kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế khác
nhau, trong quản lý rủi ro và nắm bắt cơ hội đầu tư.

Harry Huynh has over 18 years of experienc
industry. Based in Melbourne - Australia, he was a
Business Banker with one of the Australian major banks over
a decade, specialised in commercial lending with extensive
experience in assessing and approving Small to Medium

Là người Úc gốc Việt, ông Harry Huỳnh có quãng thời gian
dài sinh sống tại quốc gia này, hiểu rõ bộ máy luật pháp
cũng như hệ thống nhập cư phức tạp. Do đó, ông có thể tư
vấn cụ thể, chi tiết cho nhà đầu tư về tất cả lĩnh vực pháp lý
lẫn đầu tư kinh doanh. Harry Huỳnh cam kết sẽ đồng hành
với khách hàng tới khi họ khởi nghiệp thành công và đạt
được visa 888.

immense experience in different business industries, managing
risks and capturing business opportunities. In leading IMM
Group Australia - a member of IMM Group, Harry is
committed to share his experience as being an Australian for
over quarter of a century, to leverage his knowledge in
different types of industries in assisting clients settling into

Nguyễn Hải Anh I Andy

Nguyen Hai Anh I Andy

Giám đốc Tài chính IMM Group

Finance Director of IMM Group

Theo học tại trường Đại học Webster (Mỹ)
và tốt nghiệp Thạc sỹ ở cả hai chuyên
ngành Tài chính và Quản trị Kinh doanh,
ông Hải Anh có cơ hội tiếp cận lĩnh vực tài
chính một cách bài bản và toàn diện. Trước
đó, ông cũng từng tốt nghiệp chuyên ngành
Kế toán – Kiểm toán của trường Đại học
Kinh tế TP.HCM.

A graduate from the Webster University,
USA and holds a Master’s degree with
double majors in Finance and Business
Administration, Mr. Anh has a strong grasp

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, ông còn
trau dồi kinh nghiệm thực tế qua quá trình
làm việc tại nhiều vị trí khác nhau như Quản
lý kế toán, Quản lý tín dụng và Điều phối
dòng tiền, Quản lý dự án tài chính và Trợ lý
kiểm toán.
Hiện ông Hải Anh đã đạt được Chứng chỉ Kế
toán trưởng và đang hoàn thiện các môn còn
lại để lấy chứng chỉ CPA Việt Nam.

to that, he obtained the Bachelor in
Accounting and Auditing at the University of
Economy – HCMC, and as such, is able to
straddle
the
complexities
between
accounting practice.
Beside professional and academic
knowledge, he has built his experience
through various positions in Vietnamese
and multinational companies, including
Accounting Manager, Credit Manager
cum Cash Flow Coordinator, Financial
Project Controller and Audit Assistant. He
and is completing his study to obtain CPA
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Josh Chung

Josh Chung

Giám Đốc IMM Group khu vực Mỹ

Regional Director of IMM Group USA

Ông Josh Chung là người điều hành và chịu trách nhiệm
chính cho IMM Group khu vực Mỹ. Ông đã thành lập JC &
Associates vào năm 2012, với thành tích nổi trội đã được
công nhận trong lĩnh vực kế toán. Ông có gần hai thập kỷ
kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ thẩm định, tư
vấn kế toán chuyên nghiệp cho nhiều công ty trong nước
và nước ngoài theo tiêu chuẩn PCAOB và AICPA của Hoa
Kỳ, và các tiêu chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Josh Chung is the Leader of IMM Group USA.
He launched JC & Associates in 2012 and has a
proven record of exceptional performance in the field of
public accounting. He has almost two decades of
experience in providing various professional attestation
and advisory services to a variety of domestic and
international companies in accordance with PCAOB
and AICPA standards, U.S. GAAP, and International
Financial Reporting Standards (IFRS).

Ông Josh có bề dày kinh nghiệm trong các ngành liên
quan đến tài chính, thị trường tiêu dùng, sản phẩm công
nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm. Ông phục vụ các công ty
đại chúng và tư nhân, từ các doanh nghiệp còn trong giai
đoạn phát triển đến các doanh nghiệp thuộc Fortune
Global 500 (bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty,
tập đoàn hàng đầu trên thế giới), hỗ trợ đăng ký SEC (Uỷ
ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), phát hành cổ
phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), sáp nhập và mua lại,
thẩm định tài chính, và nhiều dịch vụ khác
Ông Josh lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và Cử
nhân Khoa học của Đại học Houston, là kế toán viên công
chứng của California và đồng thời là thành viên của Học
viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ. Trước khi thành lập
công ty JC & Associates, ông là Quản lý kiểm toán cao cấp
của KPMG (một trong những nhà cung cấp dịch vụ nghề
nghiệp lớn nhất thế giới và là một trong bốn “ông lớn” của
ngành kiểm toán). Ông cũng là người phân tích tài chính
của tập đoàn dầu khí ConocoPhillips.

Mr. Chung has significant experience in various
industries including financial services, consumer
markets, industrial products, and venture capital funds.
He has served private and public companies ranging
from development stage enterprises to Fortune Global
500 companies, assisting with SEC registration
statements, initial public offerings, mergers and
acquisitions, financial due diligence, among many
other services.
Mr. Chung earned his Master of Business
Administration and Bachelor of Science degree from
the University of Houston and is a California certified
public accountant and member of the American Institute
of Certified Public Accountants. Prior to launching JC &
Associates, Mr. Chung worked as an audit senior
manager at KPMG LLP and a financial analyst at
ConocoPhillips.

Huỳnh Đông Kinh I Tokyo

Huỳnh Đông Kinh I Tokyo

Giám Đốc IMM Group khu vực Canada

Regional Director of IMM Group Canada

Ông Huỳnh Đông Kinh là đại diện của IMM
Group khu vực Canada. Ông đồng thời cũng là
Nhà Sáng lập và Giám đốc điều hành của
MFCIC Business Services Inc và UPS Store tại
Fredericton, New Brunswick, Canada.

Huynh Dong Kinh is Leader of IMM Group
Canada. He is also the Founder and CEO
of MFCIC Business Services Inc which is
now operating The UPS Store in
Fredericton, New Brunswick, Canada.

Ông Kinh là người Việt Nam. Ông cùng gia đình
chuyển sang sinh sống và làm việc tại Fredericton
từ năm 2016. Trước khi sang Canada, ông đã có
bề dày kinh nghiệm quản lý qua các chức vụ
quan trọng trong các tập đoàn nước ngoài tại Việt
Nam như Honda, TNT Express, và AIG. Chức vụ
gần nhất của ông là Giám đốc điều hành thị
trường Việt Nam và Cambodia cho công ty
nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Nielsen.

Mr. Dong Kinh is from Vietnam and has
been in Fredericton with his family
since2016. Prior to coming to Canada, he
worked for various international companies
such as Honda, TNT Express and AIG. His
last job in Vietnam was Head of Operations
for Vietnam and Cambodia market for the
world leading market research firm Nielsen.

Ông đạt được chứng chỉ MBA (loại Ưu) về Điều
hành & Quản lý chiến lược của trường Maastricht
School of Management (Hà Lan).

He holds a MBA (with distinction) in
General and Strategic Management from
Maastricht School of Management (The
Netherlands).
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Trần Lâm Bình I Jack
Giám đốc Điều hành IMM Business Travel,
IMM Property & IMM Education
Trước khi làm việc tại IMM Group, ông Trần Lâm
Bình đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
du lịch và xúc tiến thương mại. Ông từng đảm
nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Du lịch và Thương mại Việt Mỹ (VIETMYTOURIST).
Đồng thời ông cũng có 5 năm hợp tác với Thương
vụ Hoa Kỳ và nhiều tổ chức khác như Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI),
Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức tại Việt
Nam (GIC/AHK Vietnam). Những kinh nghiệm trên
đã giúp ông thành lập IMM Business Travel vào
năm 2015, một trong những công ty dịch vụ du lịch
Việt Nam đầu tiên phục vụ chuyên biệt cho đối
tượng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó ông Trần Lâm Bình còn hoạt động
trong lĩnh vực môi giới bất động sản trong nước và
nước ngoài. Giấy phép môi giới bất động sản số
12872-TPHCM cấp ngày 04 tháng 04 năm 2013,
giấy phép định giá bất động sản số 4738-TPHCM
cấp ngày 18 tháng 07 năm 2013. Ông cũng đã
hoàn thành các chương trình đào tạo: Marketing &
Tổ chức sự kiện do Vietnam Marcom tổ chức,
Chuyên viên kinh doanh bất động sản hiện đại của
Leader Real do chuyên gia CRS Hoa Kỳ phụ trách;
Khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều
hành sàn giao dịch bất động sản theo tiêu chuẩn
của Bộ Xây Dựng; Khóa đào tạo về Phong Thủy
trong lĩnh vực bất động sản; Chương trình đào tạo
và bồi dưỡng kiến thức tài chính – chứng khoán –
đầu tư do Viện Quản trị Tài chính (IFA) và trường
California State University Domignuez Hills
(CSUDH) phối hợp tổ chức.

Những kiến thức và trải nghiệm của ông Trần Lâm
Bình trong lĩnh vực tài chính – đầu tư – bất động sản
có thể giúp cho khách hàng của IMM Group nói
chung và IMM Property nói riêng, đưa ra những
quyết định đầu tư tối ưu phù hợp với mục tiêu ngắn
và dài hạn của khách hàng.
Trong suốt quá trình nghề nghiệp, ông Trần Lâm
Bình không ngừng học hỏi và trao dồi kiến thức, kỹ
năng. Với trải nghiệm khi tham gia nhiều cấp bậc
và loại hình đào tạo, cùng với sự đam mê đối với
lĩnh vực giáo dục, ông Trần Lâm Bình đã cùng với
thành viên Ban Giám Đốc của IMM Group đã cùng
chung tay xây dựng IMM Education vào năm 2017
với mong muốn giúp cho học sinh Việt Nam tìm
được môi trường giáo dục phù hợp nhất với năng
lực và mong muốn của bản thân và gia đình.

Tran Lam Binh I Jack
Operations Director of IMM Business Travel,
IMM Property & IMM Education
Prior to joining IMM Group, Mr. Tran Lam Binh had
more than 10-year experience in travel and trade
promotion. He worked as Deputy General Director
of Viet My Tourism and Trade Joint Stock Company
(VIETMYTOURIST). He also has 5 years of
collaborating with American Chamber of
Commerce Vietnam (Amcham); and other
organizations including Vietnam Chamber of
Commerce and Industry (VCCI), German Chamber
of Commerce and Industry (GIC / AHK Vietnam).
His precious working background allows him to
found IMM Business Travel in 2015 - one of the first
travel companies in Vietnam serving the very
special target.
Mr. Binh also works in the field of real estate
brokerage, covering both inbound and outbound
business. His license of Real Estate Brokerage No.
12872-HCMC was issued on April 04, 2013 and
real estate evaluation license No. 4738-TPHCM
was issued on 18 July 2013. He also completed
plenty of training programs including: Marketing &
Event Organizing by Vietnam Marcom,
Professional Real Estate Broker led by the U.S. CRS
expert; Management and Operation of Real Estate
Trading Floors following the standards of the
Vietnam Ministry of Construction; Feng Shui
training course in real estate; The Financial –
Securities - Investment training program
co-organized by the Institute of Financial
Management (IFA) and California State University
Domignuez Hills (CSUDH).

With the valuable knowledge and experiences in
the fields of finance - investment - real estate, Mr.
Binh takes pride in assisting clients of IMM Group
& IMM Property to make the most beneficial
investment decisions in accordance with their short
and long term goals.
Throughout his career, Mr. Binh has been
constantly improving his knowledge and skills.
With passion for the education sector and the
experience when participating in many levels and
diversified types of training, Mr. Tran Lam Binh and
IMM Group's Board of Directors founded IMM
Education in 2017, which aims to help Vietnamese
students find the educational environment that best
suits their abilities and desires.
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Vũ Thu Trang I Venessa

Vu Thu Trang I Venessa

Giám đốc Điều hành
IMM Group khu vực phía Bắc

Director of Operations
- IMM Group | Northern Vietnam

Chị Thu Trang hiện đang là Giám đốc điều hành IMM
Immigration khu vực phía Bắc. Trước khi bắt đầu công
việc tại IMM Immigration, chị Trang đã có kinh nghiệm
làm việc tại các tập đoàn quốc tế lớn về kiểm toán, sản
xuất thương mại, dịch vụ và bất động sản. Chị Thu
Trang từng tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Anh/Bồ
Đào Nha tại Đại học Hà Nội vào năm 2008 và tiếp tục
theo học thạc sĩ Thương mại Quốc tế tại trường Đại học
Brunel, Anh Quốc. Vận dụng những kiến thức và hiểu
biết của mình về hoạt động doanh nghiệp, kinh tế,
quản lý cũng như văn hóa các nước, chị Trang đã cung
cấp cho các khách hàng tại Hà Nội sự tư vấn chuyên
nghiệp, tạo dựng niềm tin của khách hàng đối với
thương hiệu IMM Immigration.

Ms. Thu Trang is responsible for Northern
Vietnam’s market of IMM Immigration as the
position of Regional Director of Operations. Before
IMM Immigration, she has served in other
Audit, Trade & Manufacture, Services, and Real Estate.
Ms. Thu Trang holds her Bachelor Degree in
English/Portuguese from Hanoi University, Vietnam (in
2008), and Master Degree in International Trade from
the University of Brunel, England. With her experience
and knowledge in terms of business, economic,
management as well as cross-culture understanding, Ms.
Thu Trang provides specialized consultation well,
building great trust from Hanoi clients to IMM
Immigration brand.

Trần Tuấn Anh I Alex

Tran Tuan Anh I Alex

Giám đốc Thụ lý Hồ sơ

Director of File Processing

Ông Tuấn Anh là thành viên Ban giám đốc tập
đoàn IMM, trực tiếp quản lý bộ phận thụ lý hồ sơ
của công ty IMM Immigration. Ở cương vị này, ông
trực tiếp đảm nhận tư vấn các giải pháp và chiến
lược cho hồ sơ khách hàng, xây dựng quy trình xử
lý hồ với khách hàng và các công ty đối tác.

Mr. Tuan Anh is a member of the Board of Directors
– IMM Group. He leads the department of File
Processing of IMM Immigration. In this position, he
advises strategies and solutions for clients’ immigration applications. He also sets up procedure and
system for working with clients and related
partners.

Ông Tuấn Anh đã gắn bó với IMM Group trong
suốt sự nghiệp của bản thân từ năm 2011. Chuyên
môn của ông thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh,
chuyên ngành tài chính. Với sự tận tụy và kinh
nghiệm nhiều năm năm trong lĩnh vực di trú ở thị
trường Việt Nam, ông luôn cố gắng đảm bảo hồ sơ
khách hàng ở chuẩn mực cao nhất để giúp nâng
cao tỷ lệ thành công cho hồ sơ của khách hàng.

Tuan Anh has been with IMM Group his entire
career since 2011. His educational background is
in Business Management & Finances. With his
devotion and experience many years in Vietnamese
market, he always ensures all applications are well
prepared at the best standard to increase chance of
visa approval for our clients.
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DOANH NGHIỆP THÀNH VIÊN
SUBSIDIARIES AND SERVICES

DOANH NGHIỆP
&
THƯƠNG HIỆU THÀNH VIÊN
SUBSIDIARIES & SERVICES

IMM Immigration
IMM Immigration là thành viên đầu tiên của IMM
Group (được thành lập từ năm 2005). IMM
Immigration cung cấp dịch vụ tư vấn định cư Mỹ, Úc,
Canada, châu Âu theo diện đầu tư doanh nhân cho
các nhà đầu tư Việt Nam. Với hơn 10 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư, IMM
Immigration đủ khả năng giải quyết những hồ sơ phức
tạp cho khách hàng, đáp ứng đúng quy chuẩn của Sở
Di trú các nước.
IMM Immigration
Group
(founded in 2005), specializing in business-class
migration to USA, Australia, Canada and Europe for
Vietnamese applicants. With vast experience and a
long track-record in dealing with complicated cases,
issues in their immigration applications.
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IMM Property

IMM Property

IMM Capital
IMM Capital là thành viên mới nhất của IMM Group
trong năm 2018, chuyên cung cấp các giải pháp đầu
tư an toàn, bảo toàn vốn và mang lại thu nhập ổn định
cho các nhà đầu tư Việt Nam. Thời điểm hiện tại, sản
phẩm đầu tiên được ra mắt là Đầu tư vào Quỹ Bất động
sản tại Úc. Trong thời gian tới, IMM Capital sẽ tiếp tục
giới thiệu tới khách hàng các cơ hội đầu tư vào Mỹ, Úc
dưới dạng Đầu tư Vốn vào các dự án hay các Quỹ đầu
tư có đăng ký.
Những sản phẩm này hướng đến các khách hàng hiện
tại của IMM Group - Những anh, chị đã có thẻ định cư
tại nước ngoài hoặc đang có kế hoạch triển khai Định
cư trong tương lai, những gia đình có con cái đang Du
học, ... Tuy nhiên, lựa chọn đầu tư này cũng hoàn toàn
phù hợp với các khách hàng có nhu cầu đa dạng hoá
kênh đầu tư và tránh được một số rủi ro so với đầu tư tại
Việt Nam (tính an toàn, lạm phát, thu nhập bằng ngoại
tệ và những rủi ro tài chính khác).
IMM Capital
IMM Capital is the newest member of IMM Group in
2018, offering safe investment solutions, capital protection and stable returns for Vietnamese investors. At
present, the product to be introduced is the Australian
Premium Income Fund - a registered real estate fund.
IMM Capital will also introduce other investment opportunities into registered/private funds or equity investment in various projects.
These products match investors who are obtaining
second citizenship, finding new investment opportunities abroad or who are sending their children oversea
for studying. Also, the product perfectly serves investors
who want to diversify their investment portfolios and
reduce several risks related to level of safety, inflation,
liquidity other financial uncertainties.

IMM Business Travel
IMM Business Travel là đơn vị chuyên tổ chức những
chương trình tour đặc thù, phục vụ mục đích xúc tiến
thương mại, đầu tư cho doanh nhân. Với những lợi thế
sẵn có của IMM Group cùng mạng lưới cung ứng,
thương mại toàn cầu, IMM Business Travel có thể tổ
chức các tour: khảo sát đầu tư định cư, tìm kiếm đối tác
và khách hàng, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam,
Mỹ, Canada, Úc, châu Âu, Hồng Kông, Singapore…
IMM Business Travel
Vietnam * USA * Canada * Australia * Europe * Hong
Kong * Singapore
IMM Business Travel takes pride in bridging investment and
trade through business travels. Our clients are successful
entrepreneurs and professionals seeking opportunities in
Vietnam and overseas. We taps into the global business and
professional network of IMM Group to offer unique solutions
for our clients: country survey for investment migration;
property buying/inspection trips; setting up business overseas;
business groups/industry delegations; business matching trips.

IMM Education
IMM Education, một thành viên của IMM Group, là
thương hiệu chuyên biệt trong lĩnh vực tư vấn du học
cho học sinh, sinh viên Việt Nam tại các quốc gia Úc,
Mỹ và Canada.
Với phương châm "Much more than education", chúng
tôi mong muốn mang đến gói dịch vụ chuyên nghiệp
và toàn diện nhằm chắp cánh cho ước mơ phát triển
của thế hệ trẻ đầy tiềm năng Việt Nam. Ngoài việc tư
vấn thông tin về các trường học, hoàn thiện thủ tục xin
nhập học và visa du học cho học sinh, IMM Education
chuyên phát triển các dịch vụ tư vấn trọn gói, được thiết
kế riêng để đáp ưng nhu cầu học tập của từng học sinh
- sinh viên và gia đình.
IMM Education
IMM Education is a member of IMM Group, specializing in oversea study consultancy services for Vietnamese students to Australia, the U.S., and Canada.
With the slogan “Much more than Education”, our
mission is to provide the professional and full support to
the young talented Vietnamese students to reach the
globally educational environment. More precisely, we
not only offer the essential consultancy services including supplying school's information, preparing admission applications and Visa documents, but also design
full packages customized and personalized for each
student's study plan.
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ĐỐI TÁC
PARTNERS

29

THIỆN NGUYỆN
CHARITY
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Tiếp nối truyền thống gia đình và nền tảng quá khứ
của sáng lập viên, IMM Group thấu hiểu và sẻ chia
cùng những mảnh đời bất hạnh theo phương châm
“Cho đi để được nhận”, “sống có ý nghĩa và có ích
cho đời”. Chúng tôi thường xuyên cùng bạn bè và gia
đình thực hiện các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người
nghèo, người có hoàn cảnh neo đơn và trẻ em nghèo
hiếu học. Trong thời gian tới, IMM Group sẽ tiếp tục
duy trì và phát triển các hoạt động thiện nguyện,
phấn đấu ra mắt Qũy từ thiện IMM vào năm 2020.

Continuing the family tradition and past foundation of
the founder, IMM Group understands and shares with
less fortunate people under the motto "The more we give,
the more we receive", "Live a meaningful and useful life".
On a regular basis, together with our friends and
relatives, we carry out aid activities to help the poor, the
solitary and disadvantaged studious children. At this time,
IMM Group will continue to maintain and develop
charitable activities and strive to launch an IMM charity
fund in 2020.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
IMM CULTURE
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