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Câu chuy�n c�a IMM Group...
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hà sáng lập IMM, ông Trần Văn Tỉnh, sinh ra và lớn 
lên ở miền sông nước Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long. 

Cha mẹ ông xuất thân từ nông dân bần cùng, không 
được đi học và phải trải qua thời chiến tranh loạn lạc. 
Nghề mưu sinh chính của cha mẹ ông là đi làm thuê, làm 
ruộng, nuôi heo và cuối cùng là làm tàu hủ (đậu hủ). 
Năm 1989, cha ông bị tai nạn, dẫn đến liệt bán thân phải 
ngồi xe lăn (cho đến bây giờ). Lúc ấy, mới 9 tuổi, ông Tỉnh 
bắt đầu kiếm tiền phụ gia đình bằng các công việc bán 
vé số, làm tàu hủ, nuôi heo… Từ đó, tuổi thơ của ông chỉ 
có những ngày lam lũ thức khuya, dậy sớm. 

Làm lụng vất vả nhưng vẫn cố gắng học, ba anh em ông 
cũng tốt nghiệp phổ thông trung học. Năm 2000, ông lên 
Sài Gòn vừa làm thêm vừa học đại học. Khởi đầu ông đi 
giao báo, rồi phụ bàn, dạy kèm và chính thức làm nhân 
viên văn phòng năm 19 tuổi. Ông còn tự học thêm vi tính, 
lập trình và khởi nghiệp 2 lần trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin nhưng thất bại.

Năm 2004, ông Tỉnh có cơ duyên cung cấp dịch vụ thành 
lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cho ông William 
(Bill) Gadd, người Canada. Mọi việc suôn sẻ, hai người trở 
thành bạn của nhau. Tại thời điểm đó, Canada có 
chương trình đầu tư Quebec. Nhận thấy Việt Nam chưa 
có dịch vụ này, ông Tỉnh và Bill quyết định hợp tác làm 
dịch vụ tư vấn định cư Canada. 

Năm 2005, ông Tỉnh tách ra mở công ty riêng, Immigration 
Co., Ltd. Công ty từng bước phát triển, đến nay là tập 
đoàn IMM với nhiều công ty con. Thương hiệu IMM chính 
là viết tắt tên của công ty con đầu tiên, được lưu giữ để 
kỷ niệm buổi đầu thành lập. 

Group’s founder, Mr. Tran Van Tinh, was born 
and grew up in the riverside area of Cai Von, 

Binh Minh district, Vinh Long province. His parents were 
originally poor farmers without schooling and they had to 
experience the chaotic war time. They earned a living by 
working as hired low-skilled labour, then farming and finally 
making tofu. In 1989, his father had an accident leaving 
him a paraplegic since then. Therefore, at the age of 9, Mr. 
Tinh began earning money to help his family in different ways 
such as selling lottery tickets, making tofu, raising pigs etc. 
His childhood were just days of working hard from early 
dawn till late at night. 

Working hard but still trying to study, he and his two 
brothers could finish high school. In 2000, he came to 
Saigon for university studies. However, he spent a lot of 
time doing part-time jobs. First, he delivered newspapers. 
Later, he worked as a waiter and then a tutor. Aged 19,  
he took up a full-time job as an office worker. Besides, he 
taught himself computer science as well as programming. 
He started up a company twice in the industry of 
information technology but failed.

In 2004, Mr. Tinh had a chance to provide services of 
setting up a representative office in Vietnam to Mr. 
William (Bill) Gadd, who is from Canada. Everything went 
smoothly and they became friends. At the time, Canada 
had presented the Quebec Immigrant Investor program. 
Finding immigration consulting services had not been 
supplied in Vietnam yet, Mr. Tinh and Mr. Gadd decided to 
cooperate in setting up a company which specialized in 
Canada immigration consulting services. 

In 2005, Mr. Tinh separated to start his own company, Immigration 
Co., Ltd. The company has gradually developed into IMM 
Group today with many subsidiaries. The brand name of 
IMM, the acronym of the first company’s name, is kept as a 
memento of starting-up of IMM Group.
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Buổi khởi đầu, Công ty Immigration Co., Ltd chỉ có duy nhất 1 nhân viên cũng chính là người sáng lập. Văn 
phòng đặt ngay tại phòng trọ sinh viên của ông Trần Văn Tỉnh. Lĩnh vực hoạt động là tư vấn chương trình 
đầu tư định cư Canada.

Qua 14 năm, từ hẻm ra mặt phố, văn phòng lớn dần qua mỗi lần di dời. Tòa nhà IMM Group tại TP.HCM 
hiện có diện tích hơn 1.500m², ngoài ra còn có văn phòng ở Hà Nội, Úc, Mỹ. Số nhân viên đã lên đến 130. 
Lĩnh vực hoạt động mở rộng thêm nhiều mảng: đầu tư định cư Mỹ, Úc, châu Âu; bất động sản Mỹ, Úc; quỹ 
đầu tư Mỹ, Úc; tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, du lịch, du học… Tính đến nay, IMM Group đã tư vấn 
hơn 400 nhà đầu tư, quản lý tư vấn tổng số tiền khoảng 150 triệu đô-la Mỹ.

2005 2006 2007 2008 2009

QUÁ TRÌNH PHÁT TRI�N 14 N�M 2005 - 2019 

Di dời văn 
phòng sang Võ 
Văn Kiệt, Q.1; 
35 nhân viên; 
mở rộng thêm 
chương trình 
đầu tư định cư 
Châu Âu      

Mở rộng thêm 
chương trình bất 
động sản Úc , du 
lịch & du học

Di dời văn phòng 
sang tòa nhà IMM 
Group có diện tích 
hơn 1.500m², 
thành lập 
văn phòng IMM 
tại Úc, IMM tại Mỹ 

Mở rộng thêm 
chương trình bất 
động sản Mỹ; quỹ 
đầu tư Úc, Mỹ 

Mở rộng thêm bộ 
phận tư vấn đầu tư 
nước ngoài vào 
Việt Nam 

130 thành viên, 
4 văn phòng 
chính, tư vấn 
hơn 400 nhà 
đầu tư, quản lý 
tư vấn tổng số 
tiền khoảng 150 
triệu đô-la Mỹ  

130 employees, 
4 offices, more 
than 400 
Vietnamese 
investors 
consulted, 
managed 
investment up to 
about 150 million 
US dollars 

FDI into Vietnam 
services added 

USA property 
services and USA/ 
Australia 
investment funds 
added 

Relocated to the 
IMM Group 
building of more 
than 1,500sqm, 
establishing more 
offices in Australia 
and USA 

Australia property, 
travel and study 
abroad services 
added

Relocated to Vo 
Van Kiet street, 
District 1, 35 
employees - 
The Europe 
immigrant 
investor 
programs added      

Ngày 15/1/2005: 
Thành lập Công ty 
TNHH Di trú 
(Immigration Co., Ltd) - 
1 nhân viên (người 
sáng lập), văn phòng 
đặt tại phòng trọ 
sinh viên  

Established 
Immigration Co., Ltd, 
the founder in charge 
of all tasks, office 
located in his rented 
room for students  

Di dời địa điểm ra 
Phan Đăng Lưu, 
Phú Nhuận, tuyển 
1 nhân viên, 
văn phòng 20m²
- Tư vấn chương 
trình đầu tư định 
cư Canada   

Di  dời văn phòng 
đến Trần Đình Xu, 
Q.1, văn phòng 
40m², có 3 nhân 
viên, mở rộng 
thêm chương trình 
đầu tư định cư Úc    

Di dời văn phòng 
qua Điện Biên Phủ, 
8 nhân viên -
mở rộng thêm thị 
trường đầu tư định 
cư Mỹ - EB-5 

Thành lập 
văn phòng Hà Nội      

Established office 
in Ha Noi      

Relocated to Dien 
Bien Phu street, 8 
employees - The 
USA immigrant 
investor program 
EB-5 added     

Relocated to Tran 
Dinh Xu street, 
District 1, 40sqm 
office, 3 employees 
- The Australia 
immigrant investor 
programs added   

Relocated to Phan 
Dang Luu street, 
Phu Nhuan District, 
20sqm office, one 
employee - Supplied 
consulting services 
about the Canada 
immigrant investor 
programs  

2012 2015 2016 2017 2018 2019

At the beginning, Immigration Co., Ltd had only one employee who was the founder! Its office was located right in Mr. 
Tinh’s rented room for students. The company supplied consulting services about the Canada immigrant investor 
programs.
After 14 years with many chances of relocation, from a small alley to big streets, the head office has become bigger and 
bigger. The IMM Group’s building in Ho Chi Minh city now has an area of more than 1.500sqm. Besides, there are IMM 
offices in Ha Noi, Australia, and the USA. The number of employees has risen to 130. The operation has been broadened 
to include more fields: immigrant investor programs for the USA, Australia, Europe; the USA and Australia property 
investment; the USA and Australia investment funds; FDI, travel and study abroad services etc. In its portfolio, IMM 
Group has supplied consulting services to more than 400 investors who have invested about 150 million US dollars.

THE PROCESS OF DEVELOPMENT 2005-2019 



WHAT

DO?WESau 14 n�m h�c h�i, xây d�ng và k�t giao v�i h�n 50 công ty, 
t�p �oàn trên th� gi�i, hi�n t�i IMM Group là m�t t�p �oàn 
t� v�n ��u t� & qun lý k� th�a di sn gia �ình

After 14 years of learning, building and cooperating with more than 
50 companies as well as groups in the world, IMM Group has become 
an investment consultancy and family legacy advisory group.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ?

          QUẢN LÝ KẾ THỪA DI SẢN GIA ĐÌNH: 

- Lập kế hoạch kế thừa tài chính an toàn cho gia đình

- Đa dạng hóa phân khúc đầu tư quốc tế, hạn chế rủi ro 
tài chính trong tương lai 

- Lấy quốc tịch và thường trú toàn cầu: tự do đi lại và 
tự do kinh doanh toàn cầu 

FAMILY LEGACY ADVISORY: 

- Make secure financial family legacy plans

- Diversify international investment to limit financial risk in 
the future

- Get a powerful passport and global permanent 
residence: freely travel and do business around the world 

            TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

- Đầu tư ra nước ngoài: giúp nhà đầu tư tiếp cận nhiều 
cơ hội đầu tư ra nước ngoài, đa dạng hóa danh mục đầu 
tư, lập kế hoạch di sản tài chính cho thế hệ con cháu 

- Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: kết nối, tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp Việt Nam mua bán, sáp nhập 
doanh nghiệp với các tập đoàn lớn nước ngoài vào 
Việt Nam. Tư vấn quy trình, thủ tục quản lý đầu tư cho 
nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam 

INVESTMENT CONSULTANCY:

- Cross-border investment: help investors to approach 
opportunities to invest abroad, diversify portfolio, make 
financial family legacy plans 

- FDI into Vietnam: connect and facilitate acquisitions as 
well as mergers between Vietnamese businesses and 
big foreign groups who want to invest into Vietnam. 
Consult foreign investors about the process and the 
procedures of investing into Vietnam 
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Lấy thêm

tự do sinh sống, học tập & làm việc
Quốc tịch & Visa 

Bất động sản 
Quốc tế 



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:

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.  

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:    

IMM Group emphasizes sustainable enterprise 
development, enhancing the quality and values of our 
human resources, as well as beneficial contribution 
to our community. We set three Key Missions that 
anchor the purpose of our existence:

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 
in finance, in human factor, in products and services 
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 our 
corporate existence is profitable business with 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. 
Beyond solid finances, sustainable development 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.  

M�C 
ÍCH KINH DOANH
THE PURPOSE OF OUR EXISTENCE

7 www.imm.group 8www.imm.group

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.

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.

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

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

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

To develop a successful and sustainable Asian 
organization;



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.

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.    

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.    

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 
influences towards our national and global 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 their own way, and then 
contribute positive influences to not only the society but 
also the subsequent generations. This planted small seed of 
positivity shall reverberate across the society over time.

Upon achieving stable financials as well as 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 financial and social support 
to disadvantaged people in Vietnam. Joy and happiness 
cannot truly exist in a superficial and selfish way. Happiness 
will not 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.    

2. To nurture individual values of each member in cohesion 
with our Corporate Core Values.

At 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 way of offering them benefits commensurate 
with responsibilities and works performed and in line with 
developing their personal values in life. We believe in our corporate 
motive of facilitating a 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.    
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GIÁ TR	 C�T LÕI
CORE VALUES

INTEGRITY
MINH B�CH

TÍCH C�C
T�N TÂM

CONSCIENTIOUSNESS

POSITIVE
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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 luôn 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 integrity, sharing mutual 
values and benefits as well as contribute to bringing the best benefits 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 been built based on the trust and confidence of 
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. 

INSIDE OUT   T� TÂM LAN T�A



riết 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.

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)   

TRI�T LÝ 
KINH DOANH

 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 helps to shape and influence the development of 
the Group.

Inspired from our founder’s past story, from being a 
street lottery ticket seller, a newspaper deliverer, a 
waiter, to finally establish a business in a small bedsit 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).   

BUSINESS PHILOSOPHY
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IMM CULTURE
Để góp phần thay đổi xã hội, trước tiên IMM Group phải 
xây dựng một xã hội IMM thật tốt, nhiều người tài giỏi 
và đầy đủ đức hạnh. Lấy đạo làm người làm gốc, văn 
hóa IMM thể hiện từ trong quy định nội bộ IMM Group. 
Theo đó, tất cả thành viên IMM Group cần đề cao các 
giá trị “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” trong mọi tình huống ứng 
xử nội bộ cũng như với đối tác và khách hàng.

In order to contribute to a better society, IMM Group 
must firstly build a really good IMM society with many 
talented and virtuous members. Based on human 
virtues, the IMM culture is reflected right in IMM 
Group’s internal core values. All the IMM Group’s 
members are encouraged to uphold the virtues of 
“benevolence, propriety, righteousness, wisdom and 
fidelity” in every situation of interaction with both 
colleagues and partners as well as customers.

16www.imm.group
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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 Quỹ 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. 

THIỆN NGUYỆN | CHARITY



Lim Chor Ghee
Đồng sáng lập IMM Group
Giám đốc Đối ngoại

Co-founder of IMM Group
Corporate Affairs Director 

Chief Operating Officer 
of IMM Group 

Nguyễn Xuân Sinh | John
Giám đốc Điều hành IMM Group

Director of Foreign Direct 
Investment Services 

Trần Lâm Bình | Jack
Giám đốc Dịch vụ Đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam 
IMM Group

Regional Director of IMM Group 
Australia 

Harry Huỳnh
Giám đốc IMM Group khu vực Úc

Huỳnh Đông Kinh | Tokyo
Giám đốc IMM Group 
khu vực Canada

Regional Director of IMM Group 
Canada 

Chief Financial Officer 

Nguyễn Hải Anh | Andy
Giám đốc Tài chính IMM Group

Director of Operations - IMM Group
| Northern Vietnam 

Vũ Thu Trang | Venessa
Giám đốc Điều hành IMM Group 
khu vực phía Bắc

Case Processing Director 

Trần Tuấn Anh | Alex
Giám đốc Thụ lý hồ sơ IMM Group

Founder - CEO of IMM Group 

Trần Văn Tỉnh | Tony
Nhà sáng lập - Tổng giám đốc IMM Group

Director of IMM U.S. Capital Management 

Thomas Lee
Giám đốc IMM U.S. 
Capital Management tại Mỹ

Director of IMM U.S. Services 

Josh Chung
Giám đốc IMM U.S. Services tại Mỹ

BAN
GIÁM

�C

BOARD OF DIRECTORS
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