


Ông ĐỖ QUANG VINH

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Liên kết CEO



Website: http://ceolink.vn 

Mạng lưới toàn cầu CEOLink (CGN) là một tổ chức được

thành lập vào năm 2012 bởi một nhóm Giám đốc điều hành

của Việt Nam nhằm phục vụ cộng đồng bằng cách áp dụng

các công nghệ mới để tạo ra một môi trường hợp tác giúp đỡ

và hỗ trợ các chủ doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích các

cộng đồng chuyên nghiệp. Trong số 20 nhà sáng lập của CEO

Link, ông Đỗ Quang Vinh (CEO của Anh Khuê - Casio -

Vietnam) là vị chủ tịch đầu tiên được phó thác thực hiện sứ

mệnh của tổ chức.



Ông PHAN HỮU TẤN ĐỨC

Trưởng phòng Quan hệ doanh

nghiệp và cựu sinh viên

Trường Đại học Hoa Sen



Website: http://www.hsu.edu.vn

- Năm 1991, Trường được thành lập với tên gọi Trường
Nghiệp vụ Tin học và Quản lý Hoa Sen

- Năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập
Trường Cao đẳng bán công Hoa Sen

- Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập
Trường Đại học Hoa Sen, trực thuộc Ủy ban Nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh

- Năm 2017, Trường bắt đầu một bước ngoặt mới, định
hướng chiến lược phát triển trở thành trường đại học
quốc tế của người Việt

http://www.hsu.edu.vn/


Ông HỨA PHÚ DOÃN

Phó chủ tịch

Hội Thiết bị Y tế TP HCM

Chủ tịch HĐQT 

Công ty TNHH TM-DV 

Tân Việt Mỹ



Website: http://www.tanvietmy.net

Lĩnh vực: kinh doanh trang thiết bị y tế, phòng thí 
nghiệm, xử lý nước và môi trường. 

Là một công ty năng động, luôn tích lũy, kế thừa những kiến

thức chuyên môn từ các trường đại học trong và ngoài nước,

nghiên cứu, sáng tạo, phát huy và ứng dụng thành công

những kinh nghiệm từ thực tế và các kết quả nghiên cứu

sáng tạo vào các dự án. Mỗi công trình được thực hiện đều

là sự kết tinh tâm huyết nghề nghiệp, mong muốn phục vụ

khách hàng chu đáo và tận tình.



Bà ĐINH VÕ NGỌC HUYỀN

Viện phó

Viện Quản trị và Tài chính IFA



Website: http://www.ifa.edu.vn

Lĩnh vực: giáo dục

Học viện lãnh đạo IFA được thành lập từ năm 2006 từ tâm

huyết của những nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học và

doanh nhân, với một đội ngũ quản lý trẻ năng động, IFA là

sự kết hợp hài hòa giữa kiến thức học thuật chuyên sâu và

kỹ năng thực tế. IFA mang đến cho người học những

chương trình đào tạo tốt nhất.



Ông NGUYỄN CHÍ AN

Giám đốc 

Công ty TNHH Tân Phạm Gia 



Website: www.tanphamgia.com.vn

Lĩnh vực: may mặc

Công ty TNHH Tân Phạm Gia được thành lập năm 2003,

chuyên sản xuất và kinh doanh bán lẻ thời trang với các nhãn

hiệu Milvus, Lutz, Bora, BlueKite, Antix và Polohouse.

Các nhãn hiệu thời trang của Tân Phạm Gia đã có mặt tại

hầu hết các thành phố lớn của Việt Nam thông qua các trung

tâm thương mại lớn như Aeon Mall, Vincom, VivoCity,

Crescent Mall, Robins, Sense City, Lotte…



Ông NGUYỄN VĂN TÀI

Tổng giám đốc

Công ty CP Dịch vụ Gia Cát



Website: http://giacatservice.com

Lĩnh vực: in ấn, thiết kế, thiết kế thi công, tổ chức

chương trình du lịch, tổ chức sự kiện, quà tặng, cung

cấp văn phòng phẩm.

Công ty CP dịch vụ Gia Cát được thành lập ngày

06/12/2008. Trải qua hơn 5 năm hình thành và phát

triển, Công ty CP dịch vụ Gia Cát đã có những bước phát

triển không ngừng trong nhiều lĩnh vực dịch vụ.

http://giacatservice.com/


Ông ĐỖ DUY BÌNH

Giám đốc Kinh doanh

Công ty CP Long Phương 

Đông



Website: http://longphuongdong.vn

Lĩnh vực: phân phối các thiêt bị điện và các thiết bị

chiếu sáng

Công ty được thành lập từ năm 2006 là thành viên của

công ty thiết bị & chiếu sáng Duhal. Là doanh nghiệp tiên
phong trong lĩnh vực phân phối các thiết bị điện và các

thiết bị chiếu sáng trực tiếp từ nhà máy Duhal, nơi sản

xuất chip led đầu tiên của Việt Nam.



Ông NGUYỄN TRƯỜNG CHINH

Giám đốc Kinh doanh vùng

Công ty TNHH Manulife VN



Website: www.manulife.com.vn

Lĩnh vực: bảo hiểm nhân thọ

Là thành viên của Manulife Financial, Manulife Việt Nam tự

hào là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ nước ngoài đầu

tiên có mặt tại Việt Nam từ năm 1999. Với bề dày kinh

nghiệm và uy tín toàn cầu, Manulife đặt mục tiêu trở thành

công ty bảo hiểm nhân thọ chuyên nghiệp nhất tại Việt

Nam.

http://www.manulife.com.vn/


Ông HUỲNH NGUYỄN HỒNG CHƯƠNG

Chủ tịch

Công ty CP đầu tư Việt Nam Đông Tây Nam



Website: http://www.dongtaynam.com.vn

Lĩnh vực: điện tử, CNTT, viễn thông, tự động hóa và

khảo sát thiết kế xây dựng.

Công ty chú trọng phát triển và tạo nền tảng vững chắc

cho các hoạt động trong lĩnh vực điện tử và CNTT, luôn

được sự hợp tác của các cán bộ nghiên cứu - đào tạo

thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự, tạo thành nguồn lực to

lớn trong quá trình nghiên cứu phát triển sản phẩm và

triển khai các hợp đồng sản xuất kinh doanh.



Ông NGUYỄN HUY CƯỜNG

Trưởng phòng Quản lý chất lượng 

Trung tâm Quản lý đối tác phía Nam 

Chi nhánh công ty CP Viễn thông FPT



Website: https://www.fpt.vn

Lĩnh vực: viễn thông

Thành lập ngày 31/01/1997, sau 20 năm hoạt động, FPT

Telecom đã lớn mạnh vượt bậc với hơn 7,000 nhân viên

chính thức, gần 200 văn phòng điểm giao dịch thuộc hơn 80

chi nhánh tại 59 tỉnh thành trên toàn quốc. Bên cạnh đó, công

ty đã và đang đặt dấu ấn trên trường quốc tế bằng 8 chi

nhánh trải dài khắp Campuchia, cũng như việc được cấp giấy

phép kinh doanh dịch vụ tại Myanmar.

https://www.fpt.vn/


Ông PHAN ANH DŨNG

Giám đốc 

Công ty TNHH T.M.C



Website: http://tmcvn.com

Lĩnh vực: quảng cáo

Công ty TNHH T.M.C được thành lập vào năm 2003,

cung cấp sản phẩm, dịch vụ quảng cáo trọn gói đi từ ý

tưởng cho đến sản xuất và cách quản lý chuyên nghiệp

đảm bảo sự thành công của chiến dịch quảng cáo.

http://tmcvn.com/


Ông NGUYỄN THẾ DŨNG

Giám đốc 

Công ty Travel2Pay



Website: https://travel2pay.com

Lĩnh vực: giải pháp phần mềm

Năm thành lập: 2013

Travel and Pay Software Solutions (Travel2Pay) là công ty

phát triển giải pháp phần mềm và cung cấp dịch vụ cho khách

hàng doanh nghiệp (B2B) trong lĩnh vực công tác và thanh

toán.

Giải pháp được phát triển và đổi mới liên tục trong sự kết nối

với các nhà cung ứng chủ chốt khác trên nền tảng internet

nhằm mang lại lợi ích cho người đi công tác, bộ phận hậu cần

và tài chính.

https://travel2pay.com/


Ông NGUYỄN THANH HÀ

Giám đốc Kinh doanh

Công ty Cổ phần MISA



Website: http://www.misa.com.vn

Lĩnh vực: sản xuất phần mềm

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay MISA

có 01 trụ sở chính, 01 trung tâm phát triển phần mềm, 01

trung tâm Tư vấn và hỗ trợ khách hàng, 05 văn phòng đại

diện tại: Hà Nội, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, TP.HCM, Cần

Thơ.



Bà NGUYỄN THỊ HÒA

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty CP Giáo dục Quốc tế



Công ty Cổ Phần Giáo dục Quốc tế là một
công ty hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực
giáo dục, đào tạo các chương trình quốc tế
chất lượng cao với mức học phí cạnh tranh
cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
và cho người Việt.



Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG

Phó tổng giám đốc

Công ty CP truyền thông đa 

phương tiện Lasta



Website: http://www.letsviet.vn

Lĩnh vực: quảng cáo, sản xuất phim truyện điện ảnh, 

video và chương trình truyền hình

Let's Viet là kênh giải trí tổng hợp với nội dung đa dạng,

vừa năng động, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn

hóa dân tộc. Phủ sóng rộng khắp cả nước, Let's Viet luôn

có mặt trong top những kênh truyền hình phổ biến nhất và

là người bạn tâm giao của mọi gia đình Việt.

http://www.letsviet.vn/


Ông PHAN ĐÌNH HUÊ

Giám đốc

Công ty TNHH DV du lịch 

Vòng Tròn Việt



Website: http://www.viet-circle.com

Lĩnh vực: du lịch

Thành lập năm 2004, là một hãng lữ hành quốc tế đóng tại

TP.HCM, công ty du lịch Vòng Tròn Việt được biết đến như

là một đơn vị tổ chức khách đoàn và tour khen thưởng

chuyên nghiệp trong 10 năm qua.

Chính vì vậy trong 3 năm liền Vòng Tròn Việt được Meeting

and Incentive Forums, Asia – Diễn đàn của các công ty tổ

chức sự kiện và tour khen thưởng châu Á mời tham dự với

tư cách là hosted buyer (người mua) của Việt Nam.

http://www.viet-circle.com/


Bà NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN

Giám đốc Nhân sự

Công ty TNHH Siêu Nhật Thanh



Website: http://www.snt.vn

Lĩnh vực: viễn thông, công nghệ thông tin, điện - điện

tử, công nghệ truyền hình.

SNT hoạt động như một nhà phân phối sản phẩm, tích

hợp giải pháp, và dịch vụ đáng tin cậy tại Việt Nam. Bằng

sản phẩm của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới, cộng với

đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ

các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, SNT đã

và đang cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và giải

pháp hiệu quả, hoàn toàn thỏa mãn những nhu cầu khắt

khe nhất.



Ông LÊ VĨ LƯƠNG

Phó giám đốc 

Công ty TNHH CNTT

An Phát



Website: http://www.draytek.com.vn/

Lĩnh vực: công nghệ thông tin

• An Phát được thành lập năm 2004, với ý tưởng cung cấp sản

phẩm chất lượng, giá cả hợp lý cho các đối tác và khách

hàng. An Phát được thành lập bởi những con người nhiệt

huyết, trung thực và chuyên nghiệp.

• Chúng tôi hứa sẽ mang sự tin tưởng và phát triển; khách

hàng luôn hài lòng với đội ngũ chuyên nghiệp trước và sau

bán hàng.

• Năm 2017, An Phát ra mắt thương hiệu APTEK cung cấp cáp,

router không dây, WIFI, vv

• Hiện nay, An Phát là công ty kinh doanh chuyên phân phối

DRAYTEK, VOLTEK, DINTEK, APTEK, TOTOLINK, v.v.

http://www.draytek.com.vn/


Ông THÂN TRỌNG MINH

Giám đốc Cấp cao

Công ty CP tập đoàn Đầu tư

Việt Nam (VIG)



Website: http://www.vigroup.com

VI (Vietnam Investments) Group là một quỹ đầu tư doanh
nghiệp, chuyên đầu tư vào các ngành đang tăng trưởng ở
Việt Nam. VI Group được thành lập năm 2006 bởi một số cá
nhân có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực đầu tư, khởi
nghiệp, và từng giữ các cương vị điều hành - quản lý doanh
nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo của VI Group có sự hiểu biết sâu
rộng và có một cam kết nghiêm túc đối với thị trường châu Á
nói chung, và với thị trường Việt Nam nói riêng.

http://www.vigroup.com/


Ông NGUYỄN QUỐC NAM

Tổng giám đốc

Công ty CP Thiên Nhiên Việt



Website: http://vietnat.vn/

Lĩnh vực: tinh dầu, các loại hương liệu, cao bột, dược 

liệu, các loại kẹo chức năng từ thiên nhiên, các sản

phẩm thực phẩm chức năng được sản xuất ở nhiều

dạng bào chế khác nhau.

Công ty được thành lập năm 2008, do nhóm dược sĩ đã có

trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi trồng, thu hái,

chiết xuất dược liệu. Những sản phẩm chủ lực của công ty là

nhóm các loại dược thảo có thế mạnh của Việt Nam.

http://vietnat.vn/


Ông TÔ NGỌC NGỜI

Tổng giám đốc

Công ty VinaFor Sài Gòn



Website: http://www.vinaforsaigon.com.vn

Lĩnh vực: sản xuất bàn ghế gỗ, kinh doanh gỗ tròn, gỗ 

xẻ, MDF, cho thuê kho bãi.

VinaFor Saigon là một trong những công ty hàng đầu trong

lĩnh vực sản xuất bàn ghế gỗ trong nhà và ngoài trời tại Việt

Nam. Những sản phẩm bàn ghế của công ty có được sự tin

tưởng của nhiều đối tác nước ngoài nhờ vào chất lượng bảo

đảm, mẫu mã phong phú và giá cả hợp lý. Hiện sản phẩm

của công ty đã được xuất sang các thị trường châu Âu, Bắc

Mỹ và Nhật Bản.



Bà PHẠM THỊ XUÂN NGUYỆT

Trưởng phòng Nhân sự

Đồng thời phụ trách mảng quan hệ các

trường đại học

Công ty DXC Technology Services Vietnam (CSC) 



Website: http://www.dxc.technology/vn_vn

Lĩnh vực: phát triển ứng dụng và cung cấp các DV CNTT

Công ty DXC Technology Services Vietnam (CSC) nhận được

giải thưởng Việt Nam HR Awards cho các chính sách nhân sự

xuất sắc trong 2 năm 2014, 2016.

Nhận giải thưởng từ Đại học Quốc Gia TPHCM cho doanh

nghiệp Hỗ trợ xuất sắc các trường đại học

DXC hỗ trợ các trường đại học qua các chương trình thực tập,

học bổng, tư vấn hướng nghiệp, ngày hội công nghệ, tham

quan doanh nghiệp, người trong nghề…

http://www.dxc.technology/vn_vn


Ông BÙI XUÂN PHONG

Tổng giám đốc

Công ty CP SAM Tuyền Lâm



Website: samtuyenlam.com.vn

Lĩnh vực: sân golf và Khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp

• 2009: thành lập SAM Tuyền Lâm

• 2013: SAM Tuyền Lâm Resort chính thức hoạt động

• 2014: SAM Tuyền Lâm Golf Club 18 lỗ chính thức hoạt

động

• 2015: Swiss-Belresort Tuyền Lâm chính thức hoạt

động

Quản lý 

và Vận hành bởi



Ông LÊ NHỮ SÁNG

Giám đốc – bộ phận Ẩm thực 

Công ty TNHH Sài Gòn RUBY



Website: http://ciaosaigonhotel.com/

Lĩnh vực: dịch vụ lưu trú ngắn ngày

Với nhiều phong cách và lối kiến trúc khác biệt cùng với sự

thẩm mỹ cao quý khách sẽ cảm thấy hài lòng khi đến nghĩ

ngơi tại khách sạn Ciao Saigon. Tất cả các phòng đều hướng

đến khung cảnh nhìn ra thành phố, sân bay Tân Sơn Nhất với

đầy đủ tiện nghi hiên đại đều mang dấu ấn của khách sạn.



Ông NGUYỄN THẾ TÀI

Tổng giám đốc

Công ty CP Bamboo Capital



Website: http://www.bamboocap.com.vn

Lĩnh vực: ngân hàng đầu tư, tư vấn tài chính doanh

nghiệp, hoạt động thương mại, phát triển dự án.

Được thành lập vào năm 2011, Bamboo Capital Group

(BCG) đã nhanh chóng phát triển thành một trong những

công ty đa ngành hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc

đầu tư M&A vào những doanh nghiệp có tiềm năng phát

triển cao. Chỉ trong thời gian 5 năm (2011-2016), BCG đã

hoàn tất 11 thương vụ M&A với hệ thống 11 công ty thành

viên và 14 công ty liên kết.

http://www.bamboocap.com.vn/


Ông HOÀNG XUÂN THANH

Giám đốc IT và Đào tạo

Công ty TMA Solutions



Website: http://tma.vn; http://tmasolutions.com

Lĩnh vực: gia công, phát triển phần mềm và dịch vụ IT

TMA Solutions là công ty phần mềm Việt Nam có sự phát

triển bền vững suốt 20 năm qua, hiện có 1.900 nhân viên.

Thành lập năm 1997 đến nay, TMA tự hào đã nhận được

sự tin cậy của hơn 100 khách hàng từ 27 quốc gia trên thế

giới.

http://tma.vn/
http://tmasolutions.com/


Bà THU TRẦN

Trưởng phòng Tuyển dụng

Công ty TNHH Capgemini 

Vietnam



Website: https://www.capgemini.com 

Lĩnh vực: CNTT, phần mềm

Hiện diện ở 40 quốc gia, Capgemini là một trong những nhà

cung cấp hàng đầu thế giới về tư vấn, dịch vụ công nghệ và

outsourcing. Capgemini cung cấp cái nhìn toàn diện bên

trong và năng lực giúp khách hàng đạt được kết quả mong

muốn thông qua cách thức làm việc đặc biệt, gọi là the

collaborative business experience. Tập đoàn hoạt động dựa

vào mô hình toàn cầu gọi là rightshore, nhằm mục đích tận

dụng tài năng tốt nhất từ nhiều nơi, làm việc với nhau như

một nhóm nhằm sáng tạo và áp dụng giải pháp tối ưu cho

khách hàng.

https://www.capgemini.com/


Ông ĐÀO QUANG THUẬN

Giám đốc Điều hành

Công ty TNHH tư vấn & dịch vụ
Revmax



Website: http://revmax.vn

Lĩnh vực: tư vấn về quản trị doanh thu

Là công ty tư vấn về quản trị doanh thu chuyên nghiệp và
đầu tiên tại Việt Nam, mang đến những giải pháp thích
hợp và hiệu quả về quản trị doanh thu nhằm nâng cao vị
thế cạnh tranh và tối ưu hóa lợi nhuận cho các khách
sạn.

http://revmax.vn/


Bà NGUYỄN NHẬT ÁNH THY

Phụ trách Nhân sự

Công ty TNHH MTV hội nhập phát triển Đông Hưng



Website: http://www.aeoncitimart.vn

Lĩnh vực: bán lẻ

Công ty tạo nên giá trị cho nhu cầu cuộc sống hằng ngày

của bạn bằng cách đem lại sản phẩm tốt, những trải
nghiệm mới và hơn thế nữa.



Bà PHAN THỊ THỦY TIÊN

Giám đốc 

Công ty TNHH nhà hàng 

khách sạn và du lịch Vĩnh An



Website: http://www.vatelsaigon.com

Lĩnh vực: Vận hành chương trình đào tạo quản lý nhà 

hàng khách sạn và du lịch của trường Vatel quốc tế tại 

Việt Nam

Năm thành lập: 2011

Vatel Hồ Chí Minh là dự án mới nhất tại Việt Nam trong nỗ 

lực xây dựng một nền giáo dục ưu việt cho ngành nhà hàng 

khách sạn.

Bước hợp tác giữa Đại Học Hoa Sen và trường Vatel đã
đánh dấu một cột mốc trong mối quan hệ lâu năm và mang
nhiều yếu tố lịch sử giữa hai nước Pháp - Việt.

http://www.vatelsaigon.com/


Ông NGUYỄN CHÍ TOẠI

Phó tổng giám đốc

Công ty CP tập đoàn du 

lịch An Tín (An Tín Travel)



Website: www.antintravel.com

Lĩnh vực: du lịch

Công ty cổ phần tập đoàn du lịch An Tín (An Tín Travel), là
một trong số những công ty hàng đầu tổ chức tour du lịch
trong nước và quốc tế, tổ chức sự kiện, dịch vụ vận chuyển,
đăng ký vé máy bay, dịch vụ VISA và dịch vụ du lịch
khác. Tầm nhìn trở thành tập đoàn đầu tư và du lịch hàng
đầu Việt Nam, vươn ra khu vực và thế giới.

Với sứ mệnh: phụng sự khách hàng, phụng sự tổ quốc,
phụng sự nhân loại, bằng việc kiến tạo sản phẩm, dịch vụ
vượt trội, hướng đến hoàn hảo. An Tín Travel nơi kiến tạo
những hành trình hạnh phúc

http://www.antintravel.com/


Ông THÁI LÂM TOÀN

Trợ lý chủ tịch HĐQT

Phó giám đốc Kinh doanh

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý 

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ)



Website: https://www.sacombank-sbj.com

Lĩnh vực hoạt động chính:

• Chế tác, sản xuất, kinh doanh trang sức vàng, bạc, đá
quý…

• Chế tác, sản xuất, kinh doanh vàng, logo mỹ nghệ, quà
tặng cao cấp…

• Giám định đá quý (phân cấp kim cương, đá quý có nguồn
gốc hữu cơ, đá quý trên trang sức, đánh giá độ cắt mài của
kim cương bằng tia lazer, khắc lazer trên cạnh gờ kim
cương, tư vấn chuyên môn về kim cương và đá quý….)

• Dịch vụ gia công

• Dịch vụ khắc lazer ….

https://www.sacombank-sbj.com/


Bà TRẦN NGỌC TƯƠI

Giám đốc 

Công ty TNHH Vĩnh Thuận



Công ty TNHH Vĩnh Thuận

Thành lập từ năm 2001

Lĩnh vực: kinh doanh ngành thủy hải sản sang các thị

trường Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Mỹ.

Đạt các danh hiệu: Doanh nhân tiêu biểu, Doanh nghiệp

tiêu biểu TP.Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến nay.



Bà PHÙ THẾ THÙY VÂN

Chuyên viên Nhân sự

Khách sạn Sofitel Saigon

Plaza



Website: http://www.sofitel.com

Lĩnh vực: nhà hàng, resorts

Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn là khách sạn 5 sao sang

trọng, nằm ở trung tâm TP.HCM, gồm nhiều loại hình giải trí

và ăn uống, các tiện nghi dành cho hội họp, 275 phòng nghỉ

được thiết kế trang nhã cùng với bể bơi ngoài trời và trung

tâm thể chất.



Ông HOÀNG QUỐC ANH VŨ

Giám đốc Đầu tư

Tập đoàn Nguyễn Hoàng (NHG)



Website: http://nhg.vn/vi/ 

Lĩnh vực: kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất

thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê , giáo dục.

Trải qua chặng đường 18 năm hoạt động, Nguyễn Hoàng đã
trở thành một tập đoàn lớn với nhiều công ty thành viên.

NHG sở hữu hệ thống giáo dục khép kín từ bậc mầm non đến
Tiến sĩ với các cơ sở trải dài rộng khắp trên lãnh thổ Việt Nam.

Bên cạnh lĩnh vực đầu tư mũi nhọn là giáo dục - đào tạo, NHG
mở rộng đầu tư ở các lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, bất động
sản, không ngừng đem lại giá trị gia tăng cho xã hội, mang
đến cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng cho cộng đồng.
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