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CƠ CẤU
TỔ CHỨC

EduViet Corporation được thành lập ngày 09/01/2008 bởi đội ngũ doanh
nhân trẻ, các chuyên gia và giảng viên uy tín trong nước và quốc tế, những
người tâm huyết với sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
cho các doanh nghiệp Việt Nam. EduViet ra đời là kết tinh của khát vọng và
trí thức, với một đội ngũ điều hành trẻ trung, sáng tạo và đầy nhiệt huyết,
và một đội ngũ lãnh đạo, cố vấn, chuyên gia có trình độ học vấn cao và dày
dạn kinh nghiệm.

EduViet Corporation bao gồm
các công ty thành viên:
- Trường Quốc tế EduViet
- Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam
- Công ty EduViet du học toàn cầu
- Công ty cung ứng nhân lực EduViet
- Tổ chức khảo sát và đánh giá độc lập Việt Nam (Vinatest)
- Các dự án cộng đồng Ngày nhân sự Việt Nam (HRDAY),
Diễn đàn nhân sự Việt Nam (Hrlink.vn), Doanhnhancuoituan.vn.

Sứ mệnh - Hoài bão

Sứ mệnh của EduViet là không ngừng thúc đẩy sự phát triển của các cá nhân và tổ chức
bằng nỗ lực học tập và sáng tạo tri thức, là cầu nối giữa nhà trường với doanh nghiệp để
cung ứng các sản phẩm giáo dục chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
Hoài bão của EduViet là trở thành một Tập đoàn giáo dục hàng đầu tại Việt Nam, góp phần
xứng đáng vào sự phát triển và hội nhập quốc tế của giáo dục Việt Nam; kết nối các cơ sở
đào tạo với cộng đồng doanh nghiệp.

Triết lý phát triển
- Tôn vinh tri thức
- Phụng sự xã hội
- Giữ gìn danh tiếng

Giá trị cốt lõi
- Con người
- Sáng tạo
- Học tập
- Hành động
- Thân thiện

Logo và ý nghĩa
Hình ảnh con người trước hết tượng trưng cho giá trị cốt lõi cũng như đích hướng
của EduViet là phát triển con người, biểu tượng thể hiện khát vọng mãnh liệt, sự
tự tin, ý chí học hỏi và sáng tạo không ngừng, vươn lên những tầm cao mới của
thời đại tri thức, biểu hiện sinh động các giá trị cốt lõi của EduViet.
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ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA
VÀ GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN

Đội ngũ chuyên gia, giảng viên của EduViet đều tốt nghiệp tại các nước phát triển và
có trình độ Thạc sỹ trở lên, họ không chỉ giỏi về lý thuyết, dày dạn kinh nghiệm thực
tiễn trong quản lý, mà còn là các doanh nhân, nhà quản lý cao cấp tại các Tổ chức và
Tập đoàn nổi tiếng. Họ chính là những người đã mang tinh hoa quản trị kinh doanh
của thế giới về áp dụng thành công trong môi trường thực tiễn tại Việt Nam, đồng
thời mang trong mình khát vọng chia sẻ và đổi thay cho các doanh nghiệp, doanh
nhân Việt Nam, góp phần xác lập vị thế cho các doanh nhân Việt Nam trên bản đồ
kinh doanh thế giới.

INTERNATIONAL SCHOOL
GLOBAL

TRỤ SỞ, VĂN PHÒNG
CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ

CONSULTANCY
JOBS
CORPORATION

EduViet Corporation bao gồm trụ sở chính tại Hà Nội, 2 chi nhánh và 1 văn phòng
tại các tỉnh, thành phố.

Trụ sở chính:
Số 1, Hoàng Đạo Thúy,
Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh
TP HCM:

Chi nhánh
ĐÀ NẴNG

68B, Nguyễn Văn Trỗi,

164A Nguyễn Chí

Phú Nhuận,

Thanh, Phước Ninh, Hải

Hồ Chí Minh

Châu, Đà Nẵng
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INTERNATIONAL
SCHOOL

CÔNG TY Cổ Phần
TRƯỜNG QUỐC TẾ EDUVIET

www.eduviet.edu.vn
www.hocvientaichinh.com
www.thacsy.net

Công ty CP Trường Quốc tế EDUVIET chủ trì sáng lập cùng các chuyên gia
giáo dục hàng đầu Việt Nam và đội ngũ giáo sư quốc tế uy tín xúc tiến
triển khai các chương trình đào tạo liên kết cấp bằng bậc Cử nhân và Thạc
sỹ quốc tế chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân
hàng… EduViet International School nghiên cứu ứng dụng và triển khai
mô hình quản lý giáo dục và đào tạo tiên tiến của Châu Âu phù hợp với
thực tiễn Việt Nam thông qua gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường
theo triết lý Small Is Beautiful.

Các hoạt động chủ yếu của
EduViet International School:
Xúc tiến và quản lý các chương trình đào tạo tiên tiến cho các Trường
đại học đối tác tại Việt Nam (Bậc cử nhân đại học & thạc sỹ);

n

Chuyển giao đào tạo, ứng dụng mô hình quản lý giáo dục và đào tạo
đại học, sau đại học khối ngành kinh tế và quản lý tiên tiến của Châu Âu
tại Việt Nam;

n

Tư vấn hỗ trợ các Trường Đại học và Cao đẳng triển khai các dự án đào
tạo chất lượng cao theo chuẩn quốc tế;

n

Xúc tiến đẩy mạnh liên thông quốc tế và công nhận chương trình đào
tạo của Việt Nam bởi các đối tác quốc tế;

n

n

Tuyển sinh cho các dự án đào tạo quốc tế tại Việt Nam;

Trung tâm nghiên cứu Cedimes Việt Nam (thành viên của Viện Cedimes Paris với mạng lưới 21 trung tâm trên toàn thế giới với hai ngôn ngữ
sử dụng chính là tiếng Anh và tiếng Pháp) là nơi quy tụ các nhà nghiên
cứu kinh tế và quản trị kinh doanh lớn của Việt Nam, tham gia tích cực
vào các dự án nghiên cứu khoa học quốc tế của mạng lưới.

n

INTERNATIONAL SCHOOL
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CONSULTANCY

CÔNG TY TƯ VẤN
GIÁO DỤC VIỆT NAM

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam được thành lập với sứ mệnh góp phần vào việc phát triển,

CONSULTANCY
www.eduviet.vn

hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý và lãnh đạo, nền tảng văn hóa
và kỹ năng làm việc đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp.
Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam là đơn vị phụ trách triển khai các chương trình đào tạo quản
trị kinh doanh cao cấp dành cho Doanh nhân và Giám đốc, quản lý. Bên cạnh đó là hệ thống
các chương trình đào tạo về quản lý nhân sự như Chuyên gia nhân sự, Giám đốc nhân sự, Nghề
nhân sự, Tiền lương, Tuyển dụng, Đào tạo, Đánh giá nhân sự, Hành chính…
Đặc biệt, EduViet thiết kế và triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt theo yêu cầu của
từng doanh nghiệp và các chương trình đào tạo chuyển giao công nghệ riêng có của EduViet.

Các KHÓA ĐÀO TẠO tiêu biểu:
n

Giám đốc nhân sự CPO

n

Chuyên viên nhân sự CHRO

n

Chuyên viên hành chính

n

Xây dựng hệ thống trả lương theo 3P & Hay

n

Ứng dụng BCS & KPI trong doanh nghiệp

n

Pháp luật lao động

Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam đã triển khai hàng trăm các chương trình đào tạo Quản trị
kinh doanh cao cấp và Quản trị nhân sự trong 9 năm qua với trên 15.000 các doanh nhân và
nhà quản lý đã tốt nghiệp.
Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam triển khai các dự án tư vấn quản lý và quản trị nhân sự cho
các doanh nghiệp như Tái cấu trúc, Chiến lược, Từ điển năng lực, Mô tả công việc, Hệ thống
lương, đánh giá thành tích nhân viên…và đã triển khai thành công nhiều dự án tư vấn cho các
doanh nghiệp Việt Nam với tính ứng dụng cao của sản phẩm tư vấn.

Các gói TƯ VẤN:
1. Xây dựng bản đồ chiến lược sử dụng công cụ BSC
2. Xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá thành tích theo KPI
3. Xây dựng từ điển năng lực và khung năng lực
4. Xây dựng quy chế trả lương 3P
5. Xây dựng hệ thống mô tả công việc và tiêu chuẩn chức năng chuyên môn
6. Xây dựng hệ thống và đánh giá năng lực theo ASK
7. Xây dựng chiến lược phát triển và đào tạo nguồn nhân lực
8. Xây dựng quy chế, quy trình và chính sách tuyển dụng
9. Xây dựng bộ công cụ phỏng vấn và đánh giá ứng viên
10. Tư vấn đánh giá và phỏng vấn tuyển dụng ứng viên
11. Xây dựng bản đồ năng lực nhân sự, chiến lược và định hướng quản lý nhân tài
12. Tư vấn tái cấu trúc hệ thống
13. Xây dựng và thiết kế hệ thống quản trị nhân sự chuyên nghiệp hiệu quả
Công ty Tư vấn giáo dục Việt Nam đã thực hiện thành công gần 100 dự án cho các khách hàng
chiến lược như: Công ty Mía đường Lam Sơn – Lasuco; Eurowindow, Tập đoàn TM & Trans;
Công ty CP Lilama 3; Tổng Công ty Vận tải Hà Nội - Transerco; Bộ Khoa học & Công nghệ Việt
Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan; Công ty TNHH MTV Khách sạn -Du lịch và Dịch vụ Thương mại
Điện, Công ty CP Kosy…
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CÔNG TY EDUVIET
DU HỌC TOÀN CẦU
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www.eduvietglobal.vn

Công ty TNHH
EduViet Du học Toàn Cầu
(EduViet Global) được thành lập từ
năm 2010, là một trong những công ty Tư
vấn Du học Hàng đầu tại Việt Nam. Mỗi năm,
EduViet Global tuyển sinh và gửi đi thành
công gần 500 du học sinh Việt Nam đến
các trường THPT, cao đẳng và Đại học
là ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC của
EduViet Global.

Hoạt động

Thị trường:
EduViet Global hiện đang gửi học sinh sinh viên du học tại hầu hết các quốc gia nói
tiếng Anh, phổ biến nhất có Canada, Úc, Mỹ, New Zealand, Anh, Thụy Sĩ, Ireland,
Singapore, Philippines,... và thị trường chuyên sâu Pháp.
EduViet Global sở hữu mạng lưới đối tác với hơn 400 trường, ở cả cấp THPT, Cao
đẳng và Đại học ở các thị trường đang hoạt động, cung cấp cho khách hàng nhiều
lựa chọn phong phú, có khả năng đáp ứng nhu cầu khác nhau, đặc biệt là trong
lĩnh vực tư vấn giáo dục vốn đề cao tính cá nhân hóa. Mỗi cá nhân có một đích
đến riêng do đó cần một lộ trình riêng.

EduViet Du học Toàn cầu
mang sứ mệnh tạo nên sự THAY ĐỔI:
Không chỉ kế thừa và quảng bá những giá trị vốn có của Tập đoàn Giáo dục EduViet, EduViet Du học
Toàn cầu còn khai thác cả mạng lưới đối tác giáo dục quốc tế rộng mở. Nhờ đó, EduViet Du học Toàn
cầu có khả năng tư vấn cho học sinh sinh viên Việt Nam chọn trường cũng như chương trình học phù
hợp nhất với mình để thực hiện ước mơ du học.
EduViet Du học Toàn cầu có hệ thống văn phòng đại diện phủ sóng ở 3 thành phố lớn nhất Việt Nam:
Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh; giúp học sinh cũng như các bậc phụ huynh dễ dàng tiếp cận
với dịch vụ ở mọi nơi.

Quảng bá/Marketing cho du học các
nước và các đối tác giáo dục quốc tế
EduViet Du học Toàn cầu là đơn vị dẫn đầu trong việc tổ chức hoạt động Marketing, quảng bá chuyên nghiệp và đồng nhất cả trên nền tảng trực tuyến (online) và
hệ thống marketing trực tiếp (offline). Thông qua các buổi hội thảo, trao đổi tư vấn
trực tiếp, triển lãm giáo dục cũng như hoạt động tư vấn trực tuyến, diễn đàn hỗ trợ
du học sinh, hay phỏng vấn học bổng trực tuyến, EduViet Du học Toàn cầu không
chỉ củng cố danh tiếng và hình ảnh đối với Quý khách hàng mà còn tăng cường
hình ảnh, uy tín của Quý đối tác, từ đó tuyển sinh cho các trường trên toàn thế giới.

Tư vấn Du học - Định cư - Thăm thân
Với mạng lưới đối tác rộng lớn và đội ngũ tư vấn
viên du học giàu kinh nghiệm, nắm rõ thị trường
và nhu cầu khách hàng, EduViet Global luôn là lựa
chọn hàng đầu của quý phụ huynh và các bạn học
sinh sinh viên có mong muốn du học.

Khách hàng nói gì về
EduViet Global?
Chị Phùng Hương Giang - Phụ huynh của
du học sinh Úc Nguyễn Khánh Hưng:
“Cám ơn EduViet rất nhiều. Gia đình rất
may mắn đã có EduViet hỗ trợ, tư vấn để
con có nhiều cơ hội lựa chọn trường và
có những quyết định cho riêng mình. Sự
nhiệt tình của Cô Nga, cô Loan thật sự làm
gia đình rất cảm động. Chúc EduViet cùng
toàn thể gia đình EduViet luôn tràn đầy

GLOBAL

sức khoẻ, hạnh phúc và tạo thật nhiều
chân trời mới cho các con.”
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CÔNG TY CUNG ỨNG
NHÂN LỰC EDUVIET

Công ty cung ứng nhân lực EduViet (EduVietJobs) ra đời trên hoài
bão của các doanh nhân trẻ và đội ngũ giảng viên tri thức, với
mong muốn kết nối doanh nghiệp và nhà trường. EduVietJobs tư
vấn và triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng và nghề gắn
liền với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Các chương trình đào
tạo của EduVietJobs dựa trên nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp
đối tác kết hợp với cơ sở và chất lượng đào tạo của hệ thống giáo
dục trong nước, lao động do EduVietJobs cung ứng đáp ứng yêu
cầu về kỹ năng, kiến thức và phẩm chất của tiêu chẩu lao động
toàn cầu. Với thế mạnh sở hữu về cổng tuyển dụng vietnamjob.
vn, works.vn, mạng lưới đối tác rộng lớn trên toàn thế giới, đặc
biệt là Nhật, Hàn, Đài Loan, Đức, Canada…và liên kết các cơ sở đào
tạo trong nước. EduVietJobs có khả năng làm hài lòng tất cả các
doanh nghiệp đối tác bằng đội ngũ lao động chất lượng cao.
EduVietJobs có hệ thống chi nhánh và văn phòng đại diện phủ rộng
trên các tỉnh, thành phố lớn nhất của Việt Nam với 3 chi nhánh tại Hà
Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và các văn phòng đại diện tại các tỉnh thành.
EduVietJobs với mạng lưới các văn phòng đào tạo và cung ứng nhân
lực EduViet liên kết với các cơ sở đào tạo giáo dục và đào tạo nghề,
đảm bảo triển khai và phối hợp các chương trình đào tạo mang định
hướng thực hành, kết hợp với đào tạo kỹ năng đáp ứng chuẩn quốc tế.
EduVietJobs với mạng lưới quan hệ với các tổ chức Hội Doanh nghiệp Trẻ, Hiệp hội nhân sự Việt Nam, EduVietJobs kết nối mạng
lưới doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào quá trình đào tạo theo
hướng kết hợp đào tạo giữa doanh nghiệp và nhà trường.

JOBS

EduVietJobs
cung ứng:
Hỗ trợ, xúc tiến tổ chức triển khai
các chương trình thực tập sinh, kỹ sư
nhằm giúp sinh viên có đủ năng lực
để làm việc trong môi trường quốc
tế và bối cảnh toàn cầu hóa.
n
Tổ chức các chương trình đào tạo
kỹ năng theo nhu cầu của doanh
nghiệp tuyển dụng, tạo điều kiện
để học viên thực hành, trải nghiệm,
thực tập…nhằm củng cố kiến thức
và tích lũy kinh nghiệm
n
Hỗ trợ, xúc tiến và giới thiệu việc
làm cho sinh viên …và tuyển dụng
nhân sự cho các doanh nghiệp trong
và ngoài nước;
n
Xúc tiến các đoàn doanh nghiệp
đối tác nước ngoài đến hợp tác đầu
tư về giáo dục, đào tạo, phối hợp với
bên thứ ba cùng phát triển các dự án,
chương trình về thực tập sinh, kỹ sư,
đào tạo cấp bằng quốc tế, nghiên
cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, tư vấn và định hướng nghề
nghiệp cho sinh viên
n
Tư vấn và hỗ trợ thủ tục xuất cảnh
cho người lao động
n
Tư vấn luật và hỗ trợ cho người
lao động tại thị trường lao động
n

www.eduvietjobs.com
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Là đơn vị chuyên thực hiện các dự án khảo sát và đánh giá cho các tổ chức, dự án
liên quan tới giáo dục, nghiên cứu khoa học, khảo sát, tìm hiểu thị trường cũng
như các hoạt động cộng đồng.

Các dịch vụ của Vinatest:
n

Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng

n

Đo lường mức độ hài lòng của nhân viên

n

Đo lường các giá trị văn hóa cốt lõi phi vật thể của DN/tổ chức

n

Khảo sát dành cho Nhà Khoa học và Nghiên cứu sinh

n

Điều tra nghiên cứu thị trường, xã hội học

n

Đánh giá nhân viên/ứng viên trực tuyến

n

Các dịch vụ khác

n

Hỗ trợ khảo sát và thu thập dữ liệu, khai báo hồ sơ trực tuyến cho Giải thưởng

Các dự án đã và đang phát triển:
Sao Vàng Đất Việt.
n

Khảo sát lương

n

Khảo sát thực trạng quản trị tri thức doanh nghiệp Việt Nam

n

Khảo sát năng lực lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam
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DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG

EduViet đang chủ trì và triển khai

các dự án cộng đồng:

Tập đoàn giáo dục Việt Nam (EduViet Corporation) đang chủ trì
và triển khai bốn dự án cộng đồng với trên 150.000 thành viên

Cộng đồng nhân sự
Việt Nam - Hrlink.vn

Café doanh nhân

là các doanh nhân, cán bộ quản lý, cán bộ nhân sự, giảng viên và
sinh viên với sự hỗ trợ của hơn 2000 doanh nghiệp trên cả nước.
Các dự án cộng đồng của EduViet được bảo trợ truyền thông bởi
các cơ quan truyền thông của chính phủ, được bảo trợ chuyên
môn bởi đội ngũ chuyên gia là quản lý cao cấp của các Tổ chức
và Tập đoàn trong và ngoài nước.

Cafe doanh nhân là dự án cộng đồng được EduViet xây dựng và
tổ chức. Cafe doanh nhân là cơ hội để các doanh nhân trẻ có cơ
hội học tập, chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu. Cafe doanh nhân
đóng góp vào quá trình phát triển tinh thần kinh doanh, tôn vinh
nghề doanh nhân và tôn vinh đạo đức kinh doanh.

Cộng đồng nhân sự Việt Nam – Hrlink.vn được thành lập từ năm
2008 bởi sự tâm huyết của đông đảo các Giám đốc nhân sự và
các chuyên gia nguồn nhân lực hàng đầu tại Việt Nam với mong
muốn tập hợp những người yêu thích và hoạt động trong lĩnh
vực nhân sự để cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi
kiến thức về nhân sự. Hiện nay với số lượng lên tới hơn 150.000
thành viên, Hrlink.vn tự hào là diễn đàn về nhân sự lớn nhất tại
Việt Nam.

Mục tiêu:
Hỗ trợ doanh nhân trẻ phát triển,
n
Phát triển được tinh thần kinh doanh theo mạng lưới và phát
triển các dự án cộng đồng, phát triển bền vững,
n
Đề cao chữ tín trong kinh doanh,
n
Chia sẻ giữa các thế hệ doanh nhân, cho phép các doanh nhân
thành đạt tìm kiếm và phát triển đối tác là doanh nhân trẻ hoài bão.

EduViet | Career

n

Ngày Nhân sự Việt Nam Vietnam (Vietnam HRDay)

EduViet | Career thành lập nên với mục tiêu hỗ trợ định hướng
nghề nghiệp, giới thiệu việc làm và tư vấn nghề nghiệp cho
sinh viên. Bên cạnh đó, tổ chức các khóa đào tạo kĩ năng và
các khóa thực tập cho học sinh - sinh viên và giáo viên, nhằm
nâng cao trình độ, khả năng cạnh tranh trong môi trường làm
việc. Qua đó góp phần giải quyết vấn đề việc làm cho các bạn
học sinh - sinh viên.

Các hoạt động của EduViet | Career
n

Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về nghề nhân sự

n

Tổ chức các hội thảo hướng nghiệp cho sinh viên

n

Tổ chức các study – tour cho sinh viên thăm quan và thực tập

tại doanh nghiệp
n

Kết nối và tổ chức các hội chợ tư vấn và tuyển dụng nhân lực

Với phương châm “Trao niềm tin – nhận giá trị”, EduViet | Career
Ngày nhân sự Việt Nam (HRday) là một Diễn đàn mở bàn về chủ đề
nhân sự lớn nhất tại Việt Nam, và là diễn đàn nhân sự thường niên
cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng giới nhân sự tại Việt Nam.
Vietnam HRDay là nơi quy tụ hàng nghìn các Doanh nhân, Giám
đốc, Chuyên gia kinh tế - nhân sự, cùng các Giám đốc, chuyên viên
quản lý nhân sự đến từ các Công ty trong và ngoài nước.
Vietnam HRDay đã được tổ chức thành công 6 năm tại Hà Nội
và Tp. HCM với tổng cộng trên 10.000 lượt khách mời đã tham
dự sự kiện. Đây là sự kiện cộng đồng dành cho doanh nghiệp có
quy mô, uy tín và thương hiệu hàng đầu Việt Nam hiện nay, sự
kiện nhận được sự quan tâm, ủng hộ của rất nhiều các doanh nghiệp, cơ quan truyền thông báo chí và các bộ ngành, cơ quan hữu
quan của Nhà nước, Chính phủ.

đang phấn đấu trở thành dự án cộng đồng hỗ trợ sinh viên lớn
nhất và hiệu quả nhất Việt Nam

CORPORATION
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đối tác

CANADA
n

Trinity Western University

n

Vanier College

n

University of Saskatchewan

n

Fleming College

n

University of Lethbridge

n

British Columbia Institite of Technology BCIT

n

Vancouver Island University

n

Northern Lights College

n

Fraser International College

n

Lambton College

n

International College of Manitoba

n

Langara College

n

Thompson Rivers University

n

Georgian College

n

Mount Royal University

n

Santa Ana College

n

University of New Brunswick

n

Langara College

n

Saskatchewan Polytechnic

n

Mohawk College

n

Manitoba Institute of Trade and Technology (MITT)

n

Camosun College

n

SAIT

n

St. Clair College

n

University of Prince Edwward Island

n

Fanshawe College of Applied Arts and Technology

n

Princeton Academy of Canada

n

Rancho Santiago Community College District

n

Bronte College

n

Vancouver School Board

n

Georgian College

n

Peace River North

n

Camosun College

n

Calgary Board Of Education

n

Lasalle College

n

Upper Madison UMC High School

n

St.Lawrence College

n

Toronto District School Board

n

Algonquin College

n

Pembina Trails School Division

n

Columbia International College

n

J. Addison School

n

Centennial College

n

Bodwell High School

n

Douglas College

n

Urban International High School

n

Durham College

n

Pattison High School

n

George Brown College

n

Battle River School Division

n

Humber College

n

Louis Riel School Division

n

Niagara College

n

The Hamilton Wentworth District School Board

n

Okanagan College

n

Edmonton Public School District

n

Red River College

n

Lambton Kent District School Board

n

Seneca College

n

Burnaby School District 41

n

Sheridan College

n

Học viện đào tạo Ngôn ngữ Canada ILAC

n

Vancouver International College

n

ESLI
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mỹ

n

Navitas Latrobe Melbourne - Latrobe University

n

California State Univerisity, Northridge

n

Navitas Curtin International College

n

Western Kentucky University

n

Navitas Eynesbury - University of Adelaide

n

Navitas Deakin College

Florida Atlantic University

n

n

Navitas Edit Cowan University

Saint Francis University

n

n

Navitas Griffith University

Troy Univerisity

n

Chisholm Institute of TAFE

n

n

INTO USA

Holmes Institute

n

n

California State Univerisity, San Bernadio

n

Kent Institute of Business & Technology

n

Kent State University

n

International College of Management, Sydney (ICMS)

n

University of Redlands

n

Charles Sturt University

n

Arkansas State University

n

Melbourne Institute of Technology (MIT)

n

Texas Wesleyan University

n

Australian Pacific College (APC)

n

The University of North Florida

n

Australian Technical and Management College Pty Ltd (ATMC)

n

Ozford College

Northwood University

n

n

International College Hotel Management

Sam Houston State University

n

Universal Institute of Technology UIT

n

Virginia International University

n

Le Cordon Bleu

n

n

La Salle University

Hệ thống Study Group

n

n

Bellevue College

n

Broward College
Tacoma Community College

n

University of Ulster

n

n

Kaplan Insitution

Cascadia Community College

n

London School of Business and Finance

n

Management Development Institute of Singa-

n

London School of Commerce

pore (MDIS)

PHÁP

ANH QUỐC

SINGAPORE

Group ESC Troyes In Champagne

n

n

La Rochelle Business School

n

Everett Community College

My Study in France

n

James Cook University Singapore

n

Chadron College Nebraka

Unversity of Sunderland

n

n

East Asia Institute of Management Pte Ltd

n

n

Study Group Bellerbys College

n

ERC Institute

n

Catholic University of the West (UCO)

Pierce College

University of Huddersfield

n

n

Hệ thống Pass World

n

n

Hệ thống American Hornors

n

John Leggott College

n

Nanyang Institute of Management

n

Edmonds Community College

n

Chichester College

n

Curtin Singapore

n

Lane Community College

n

Glasgow Caledonian University

n

Auston Institute of Management

Institut Supérieur d’Electronique de Paris

n

Shorelight Education

n

Marketing Institute of Singapore Training Centre

SKEMA Business School

n

Central Pacific College

n

AEC College

Brest Business School

n

n

Raffles Education Network

n

TMC Academy Pte Ltd

n

n

n

n

n

n

n

Catholic University of Lyon
Catholic University of Paris
Hệ thống INSEEC

The Language Company English Center

IRELAND
University College Cork			

n

PSB - Paris School of Business

n

Northampton Community College

n

Hệ thống Studialis

DIFC (Dublin International Foundation College)

n

AAC Singapore

n

Clark College

n

n

n

DIT (Dublin Institute of Technology)		

n

FTMS Global Academy

n

Trinity College Dublin			

n

SHRM College

n

University of Limerick

Hệ thống trường France International Graduate Schools

n

n

IPAG Business School

n

n

ESSCA Business School

Rennert International

n

Santa Ana College

n

Mission College

n

Hệ thống FLS International
Saint Thomas UTP

n

n

n

n

Toulouse Business School

thụy sĩ

Shoreline Community College

PHILIPPINES
NEW ZEALAND

n

CG ESL Center

NZ Mentor

n

CIA

Otago Polytechnic

n

CPILS
EV ACADEMY

n

Swiss Education Group

n

n

HTMI International Hotel and Tourism Institute

n

Saint Anthony’s High School UTP

n

Viện Quản lý khách sạn SWISS IM&H

n

Fairmont Private Schools UTP

n

Wellington High school

n

BHMS Business & Hotel Management School

n

Bishop Guertin High School UTP

Study Group Taylors College

n

n

n

IDEA

Cesar Ritz College

n

Saint John’s High School UTP

Western Springs College

n

n

n

SMEAG

n

Culinary Arts Academy

n

Southern Institute of Technology

n

Philinter Education Center

SHML

Wellington College

n

n

n

UV

n

European University

n

Educatius
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n

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

n

Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC)

n

Công ty tích hợp hệ thống CMC (CMCSI)

n

Công ty CP TID

n

Công ty CP TID

n

Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

n

Công ty Cổ phần DTTGlobeteam Incorporation

n

Công ty CP Siêu Thanh Hà Nội

n

Công ty Cổ phần Gas Petrolimex

n

Công ty CP Cửa sổ Nhựa Châu Âu ( Eurowindow)

n

Công ty Cổ phần Đầu tư Thùy Dương

n

Công ty CP Cửa sổ Nhựa Châu Âu ( Eurowindow)

n

Công ty TNHH Green Feed

n

Công ty CP Phú Thái Hà Nội

n

Công ty Cổ phần Đá ốp lát cao cấp VINACONEX - Vicostone

n

Công ty CP VM Group

n

Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu – Eurowwindow

n

Công ty CP TMTV&XD Vĩnh Hưng

n

Chi nhánh công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam
Công ty CP TID

(HN – ĐN – HCM)
n

Công ty cổ phần cửa sổ nhựa Châu Âu - Eurowwindow

n

n

Công ty Cổ phần DTTGlobeteam Incorporation

n

Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

n

Công ty TNHH Canon Việt Nam

n

Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà

n

Công ty TNHH Thiên Hòa An

n

Ban Quản lý dự án viễn thông Điện lực

n

Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái

n

Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài (NIAGS)

n

Công ty cổ phần TID

n

Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài ( NIAGS)

n

Công ty Viễn thông quốc tế

n

Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC)

n

Công ty CP Lắp máy điện nước và XD 2

n

Công ty TNHH một thành viên nhiên liệu hàng không

n

Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long

Việt Nam (Skypec)

n

Công ty Netnam

n

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

n

Công ty Gas Petrolimex

n

Ban quản lý KTX Mỹ Đình - ĐHQGHN

n

Công ty Gas Petrolimex

n

Công ty TNHH Elentec Việt Nam

n

Công ty TNHH Green Feed Vietnam

n

Công ty CP Quốc tế Worldstar

n

Tập đoàn Công nghệ DTT

n

Công ty CP Phú Thái Hà Nội

n

Công ty CP Công nghệ Adways Việt Nam

n

Công ty CP vật tư TKV Quảng Ninh

n

Công ty Đầu tư và phát triển công nghệ thông tin (Intecom)

n

Công ty CP XD&PT Hạ tầng Đô thị - BID Việt Nam

n

Chi nhánh công ty CP tập đoàn Phú Thái

n

Công ty CP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang

n

Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC)

n

Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam

n

Công ty CP Đầu tư phát triển công nghệ NEO

n

Ban quản lý dự án điện lực - viễn thông điện lực
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