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GIỚI THIỆU CHUNG

BIN Corporation Group là Tập đoàn quốc tế đa ngành 
được thành lập vào năm 2009, tại TP.HCM, bởi doanh nhân 
Lê Hùng Anh.

Chúng tôi có 10 thương hiệu, cung cấp các dịch vụ trong 
nhiều lĩnh vực cho khách hàng cá nhân và khách hàng        
doanh nghiệp trên toàn cầu. Trong đó, dịch vụ tư vấn tài 
chính và dịch vụ doanh nghiệp quốc tế là hai trong những 
nhóm kinh doanh cốt lõi của BIN Corporation Group.

Tập đoàn phát triển hệ sinh thái đa dịch vụ với sứ mệnh 
“Sự phát triển của khách hàng là mục đích hoạt động của 
chúng tôi”. Với khách hàng doanh nghiệp, chúng tôi hỗ trợ 
phát triển, nâng tầm giá trị và vị thế cho doanh nghiệp của 
họ. Bên cạnh đó, chúng tôi đề cao sự tiện lợi, tính nhanh 
chóng, chi phí hợp lý khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng 
cá nhân trên toàn cầu.
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BIN CORPORATION GROUP

Từ thế mạnh là nền tảng công nghệ và con người, chúng 
tôi liên tục nâng cấp chất lượng dịch vụ để tạo lợi thế cạnh 
tranh tại các quốc gia tiềm năng thuộc thị trường châu Âu, 
châu Mỹ và châu Á.

Sau 12 năm phát triển, BIN Corporation Group đã khẳng định 
vị thế nhất định tại thị trường trong nước và quốc tế với 
trụ sở chính tại Việt Nam và các văn phòng tại 4 quốc gia 
(Hong Kong, Singapore, Lithuania, California – Mỹ).
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Văn phòng BIN Corporation Group tại Singapore - Hong Kong - Lithuania - California (Hoa Kỳ)



6

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

1 Giới thiệu chung

2 Sứ mệnh

3 Tầm nhìn

4 Giá trị cốt lõi

5 Cột mốc quan trọng

6 Triết lý kinh doanh

7 Ban lãnh đạo
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BIN CORPORATION GROUP
Tập đoàn Quốc tế đa ngành

BIN Corporation Group là một Tập đoàn quốc tế đa ngành, 
có 10 thương hiệu trên toàn cầu. Trong đó, dịch vụ tư vấn 
tài chính và dịch vụ doanh nghiệp quốc tế là các nhóm kinh 
doanh cốt lõi của chúng tôi.

Lịch sử thành lập: Tiền thân là công ty chuyên về thiết kế 
website và lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp, BIN Corporation 
Group được thành lập vào năm 2009 tại TP.HCM, bởi do-
anh nhân Lê Hùng Anh. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn 
đã có 4 văn phòng tại Singapore, Hong Kong, Lithuania và 
bang California (Hoa Kỳ).

Thị trường và Dịch vụ: 10 thương hiệu của Tập đoàn BIN 
Corporation Group đang hoạt động mạnh mẽ tại 3 thị 
trường chính là châu Âu, châu Mỹ và châu Á. 

Ban lãnh đạo: Ông Lê Hùng Anh – Tổng Giám đốc                        
Điều hành BIN Corporation Group; Bà Phạm Thị Kim 
Anh – Giám đốc Tài chính; Ông Vũ Đại Dương - Giám đốc                    
Điều hành; Ông Bùi Đức Tuệ - Giám đốc Điều hành.
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Triết lý kinh doanh

Với “tam giác vàng”
Chất lượng, Công nghệ và Con người

BIN Corporation Group có đủ năng lực cung cấp dải sản 
phẩm/dịch vụ chất lượng cao để đáp ứng mọi  nhu cầu 

của khách hàng toàn cầu.
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SỨ MỆNH

Sự phát triển                            
của khách hàng là mục đích 

hoạt động của chúng tôi

TẦM NHÌN

Tập đoàn hướng đến mục tiêu tạo dựng 
uy tín và vị thế nhất định trên bản đồ          

kinh tế thế giới. 

Chúng tôi mong muốn trở thành Tập đoàn 
quốc tế đa ngành hàng đầu châu Á trong 

10 năm tiếp theo và hàng đầu thế giới 
trong 20 năm sau đó.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực, Công nghệ,         
Chất lượng, Con người
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SỨ MỆNH

Với Khách hàng:
Kết nối nhanh với khách hàng toàn cầu
Đồng hành cùng sự phát triển lâu dài, giúp nâng tầm 
giá trị và vị thế quốc tế.

Với Nhà đầu tư:
Hợp tác để phát triển bền vững.
Cam kết gia tăng các giá trị đầu tư hấp dẫn.

Với Nhân viên:
Cơ hội phát triển công bằng cho mọi người.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và quy trình làm 
việc tinh gọn, hiệu quả.

Với Thị trường:
Cung cấp dịch vụ chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế, phù 
hợp với bản sắc từng khu vực, quốc gia.
Cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ số để đón đầu 
xu thế và dẫn dắt thị trường.

Với Xã hội:
Hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và lợi ích xã hội.
Tích cực hoạt động xã hội và đóng góp vì cộng đồng.
Đề cao niềm tự hào dân tộc.

Bằng tinh thần trách nhiệm với xã hội và con người, BIN 
Corporation Group cam kết mang đến cho các bên dịch 
vụ chất lượng cao đi kèm những giá trị thiết thực.
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TẦM NHÌN

BIN Corporation Group hướng đến mục tiêu tạo dựng uy tín và vị thế nhất định trên bản đồ kinh tế thế giới

Chúng tôi mong muốn trở thành Tập đoàn quốc tế 
đa ngành hàng đầu châu Á trong 10 năm tiếp theo 
và hàng đầu thế giới trong 20 năm sau đó. Cụ thể:

Trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu châu Á 
vào năm 2030.
Trở thành Tập đoàn đa ngành hàng đầu thế giới 
vào năm 2050.

Để thực hiện Tầm nhìn đã đặt ra, BIN Corporation 
Group đã và đang thực hiện 3 chiến lược sau:

Tập trung nguồn lực, tài nguyên vào 10 nhóm 
kinh doanh.
Xây dựng chiến lược đầu tư và phát triển bền 
vững.
Ứng dụng nền tảng công nghệ cao để nâng cấp 
chất lượng dịch vụ nhằm đón đầu xu thế và dẫn 
dắt thị trường.
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chính trực

Liêm chính, trung thực trong ứng 
xử, trong các cam kết và giao 
dịch với khách hàng và đối tác.

Tuân thủ Luật pháp, quy chế, 
chính sách và quy định của Tập 
đoàn.

Công nghệ

Chủ động ứng dụng công nghệ 
tiên tiến để nâng cấp chất lượng 
dịch vụ.

Ứng dụng công nghệ vào môi 
trường làm việc để tăng hiệu 
suất công việc.

Chất lượng

Thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ chất 
lượng cao, chuẩn quốc tế.

Dịch vụ đáp ứng sự tiện lợi và 
nhanh chóng cho mọi khách 
hàng toàn cầu.

Con người

Tôn trọng đồng nghiệp, khách 
hàng và đối tác.

Hăng say cống hiến, khát khao 
chứng minh giá trị của cá nhân 
và tập thể.
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TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chúng tôi liên tục cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ 
với chi phí cạnh tranh nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi mở 
rộng tính đa dạng trong các dịch vụ mà chúng tôi cung 
cấp để xây dựng một hệ sinh thái đáp ứng mọi nhu cầu của 
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Hơn hết, chúng tôi đang triển khai chương trình đào tạo 
nhân sự để giúp nhân viên nâng cao năng lực làm việc và 
chuyên môn.

Với triết lý kinh doanh bền vững – tập trung vào                                 
Chất lượng, Công nghệ, Con người – trên tất cả,  
BIN Corporation Group khát khao trở thành thương hiệu 
được khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp 
yêu thích và tin tưởng ở mọi khu vực và lãnh thổ.
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BAN LÃNH ĐẠO

LÊ HÙNG ANH
Tổng Giám đốc Điều hành

VŨ ĐẠI DƯƠNG
Giám đốc Điều hành

PHẠM THỊ KIM ANH
Giám đốc Tài chính

BÙI ĐỨC TUỆ
Giám đốc Điều hành
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2009

2010

2011

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

NHỮNG
DẤU MỐC

QUAN TRỌNG

BIN Holdings 
Tiền thân của BIN Corporation Group.
Xây dựng website và lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp.

BIN Media
Agency quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam.
Đối tác Google, Facebook, Microsoft.

One IBC
Tư vấn thành lập doanh nghiệp ở nước ngoài, kiểm toán và kế toán.

One IBC
Khẳng định quan hệ đối tác bền vững với 
ngân hàng OCBC (Singapore).

DNBC Global Markets
Thị trường tài chính và thương mại toàn 
cầu.

Bộ phận Phát triển và Quản lý bất động sản
Dịch vụ văn phòng cho thuê, dịch vụ giá trị gia tăng và trung tâm mua sắm.

DSBC Financial Group
Hệ thống ngân hàng trực tuyến, thanh toán thông minh, nhanh chóng, tin cậy ở châu Âu.
Được Ngân hàng Trung ương Lithuania cấp phép hoạt động.

Chiến lược phát triển
Công nghệ làm nền tảng cốt lõi.
Nâng cấp chất lượng các dịch vụ hiện có.

Chuyển giao thương hiệu
Chính thức thành BIN Corporation Group và mở rộng quy mô hoạt động quốc tế.
    Papmall: Nền tảng Thương mại điện tử, bán hàng toàn cầu
    Khải Hưng Group: Nhà phân phối bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam
    Travelner: Nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu

Chiến lược phát triển:
Nâng cấp hạ tầng công nghệ và ứng dụng chuyển đổi số.
Ứng dụng One IBC, ứng dụng Travelner...

GIS
Tư vấn Visa - thị thực, đầu tư định cư ở các 
quốc gia phát triển.

PayCEC
Giải pháp thanh toán tài chính trực tuyến 
- thông minh - toàn cầu.
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LĨNH VỰC KINH DOANH

1 Dịch vụ Doanh nghiệp Quốc tế

2 Tài chính & Thị trường vốn

3 Tài chính & Thương mại toàn cầu

4 Dịch vụ Thanh toán

5 Giải pháp Phần mềm - Ứng dụng

6 Tiếp thị Kỹ thuật số

7 Giải pháp Visa - Định cư

8 Nền tảng Du lịch

9 Bất động sản

 Thương mại điện tử10
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KHAI HUNG GROUP
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Dịch vụ Doanh nghiệp Quốc tế

One IBC là Nhà cung cấp dịch vụ Doanh nghiệp toàn cầu.

One IBC là chuyên gia trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ 
trước và sau khi thành lập doanh nghiệp cho các nhà khởi 
nghiệp, nhà đầu tư, các chủ doanh nghiệp ở khắp nơi trên 
thế giới.

Các dịch vụ mà One IBC cung cấp là:
Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp
Mở tài khoản Ngân hàng
Kế toán, Kiểm toán và Thuế
Tài khoản Thương mại điện tử
Đầu tư
Dịch vụ Tư vấn

One IBC là đối tác nhiều năm liền của Ngân hàng OCBC 
(Singapore), Ngân Hàng United Overseas (UOB)… Ngoài 
ra, One IBC còn sở hữu giấy phép chứng nhận Kiểm toán 
viên Công Chúng (CPA) tại Hong Kong.
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Tài chính & Thị trường vốn

DNBC Financial Group là tổ chức tài chính hoạt động trong 
thị trường tài chính quốc tế.

DNBC Financial Group cung cấp cho các khách hàng  
doanh nghiệp và khách hàng cá nhân nền tảng thanh toán 
tối ưu, tiện lợi và dịch vụ chuyển / nhận tiền trực tuyến  
dễ dàng trên toàn thế giới. 

Các dịch vụ mà DNBC Financial Group cung cấp là: 
Giải pháp Fintech thông minh, đáng tin cậy và an toàn 
trên tất cả các kênh, tại cửa hàng, trực tuyến và di động.
Giải pháp thúc đẩy bán hàng, cắt giảm chi phí, tăng tỷ 
lệ chuyển đổi, giảm thiểu gian lận và mở ra thị trường 
mới cho người bán và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.
Cổng thanh toán thông minh cho phép thanh toán 
nhanh hơn, giảm thiểu tình trạng gián đoạn và ghi nợ 
của khách hàng trên toàn cầu. Nhận thanh toán bằng 
Euro và các loại tiền tệ khác.

DNBC Financial Group được cấp phép hoạt động bởi 
Ngân hàng Trung ương Lithuania vào năm 2017.
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Tài chính & Thương mại toàn cầu

DNBC Global Markets là một tổ chức tài chính gồm các 
công ty dịch vụ tài chính hỗ trợ các nhà đầu tư tham gia 
vào thị trường tài chính và thương mại toàn cầu. 

Bên cạnh đó, DNBC Global Markets định hướng xây dựng 
một hệ sinh thái nơi nhà đầu tư chia sẻ, học hỏi và nâng 
cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, thương mại và đầu tư 
toàn cầu.
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Dịch vụ Thanh toán

PayCEC là Nhà cung cấp Nền tảng thanh toán toàn cầu.

PayCEC có một hệ sinh thái thanh toán an toàn và rộng 
khắp, nơi cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn giao dịch trực 
tuyến an toàn, nhanh chóng, dễ dàng, trên tất cả các nền 
tảng và thiết bị.

Nhờ kết hợp công nghệ vượt trội với dịch vụ khách hàng 
chuyên nghiệp, PayCEC mang đến giải pháp tối ưu, giúp 
doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro và đạt được lợi thế cạnh 
tranh trong kinh doanh.

Các dịch vụ mà PayCEC cung cấp là: 
Giải pháp Thanh toán: Thanh toán Checkout; Trang 
thanh toán tùy chỉnh; Trang thanh toán trên mobile – 
tablet.
Giải pháp Quản lý: Quản lý tài khoản; Quản lý rủi ro; 
Quản lý rủi ro theo thời gian thực.
Giải pháp Bảo mật: 3D secure; PCI DSS; Mã hóa.
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Giải pháp Phầm mềm - Ứng dụng

MobCEC là đơn vị chuyên cung cấp Giải pháp Phần mềm - 
Ứng dụng chất lượng cao cho các công ty lớn và tập đoàn 
đa quốc gia trên thế giới.

MobCEC luôn đặt sự uy tín trong dịch vụ và khả năng 
đáp ứng linh động nhiều giải pháp cho nhiều mô hình và  
lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Nhờ đó, MobCEC đã  
trở thành đối tác chiến lược trong công nghệ cho nhiều 
doanh nghiệp tại thị trường châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Dịch vụ của MobCEC bao gồm: 
Phát triển ứng dụng.
Phát triển nền tảng.
Công nghệ đám mây.
Phần mềm dịch vụ SAAS.
Nền tảng dịch vụ PAAS.
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Tiếp thị Kỹ thuật số

BIN Media là Nhà cung cấp giải pháp Thương mại điện tử 
và Tiếp thị kỹ thuật số.

Dịch vụ của BIN Media bao gồm: 
Giải pháp Thương mại điện tử & Tiếp thị kỹ thuật số 
toàn diện.
Dịch vụ Quảng cáo trực tuyến.
Dịch vụ Quảng cáo LCD & Frame.
Dịch vụ Google Workspace.

Thế mạnh của BIN Media là nghiên cứu chuyên sâu về 
hành vi mua hàng và thống kê dữ liệu khách hàng. Qua đó,  
BIN Media hỗ trợ doanh nghiệp đạt được những mục tiêu 
bán hàng và tiếp thị (Sales & Marketing) thông qua các 
chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số.

BIN Media đã và đang là đối tác uy tín và đáng tin cậy của 
Google, Facebook và Microsoft trong nhiều năm liền.
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Giải pháp visa – định cư

GIS là Nhà cung cấp dịch vụ định cư, thường trú nhân và 
nhập quốc tịch hàng đầu thế giới.

GIS đề cao trải nghiệm dịch vụ chuyên nghiệp, minh bạch 
với các đối tác cao cấp, giàu kinh nghiệm với mục tiêu giúp 
nhiều khách hàng đạt được thành công nhanh chóng và 
hiệu quả.

Dịch vụ mà GIS cung cấp bao gồm: 
Quyền công dân
Thường trú nhân
Đầu tư thay thế
Dịch vụ Khách hàng cá nhân

Đội ngũ chuyên gia của GIS có chuyên môn cao và giàu 
kinh nghiệm, mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ 
thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.
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Travelner là Nền tảng du lịch phân phối tour du lịch, vé 
máy bay và nơi lưu trú khắp toàn cầu.

Là một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực du lịch,  
Travelner là nền tảng du lịch thấu hiểu mọi nhu cầu của 
khách hàng. Vì thế, Travelner cung cấp một quy trình 
chăm sóc khách hàng tận tâm, nhanh chóng, tiện ích và 
hoàn chỉnh từ A – Z cho một kỳ nghỉ tuyệt vời nhất.

Các dịch vụ mà Travelner cung cấp là:
Vé máy bay
Tư vấn du lịch và visa
Khách sạn, resort và chỗ ở trên khắp thế giới

Với slogan “Du lịch thông minh hơn và dễ dàng hơn”, 
Travelner sẽ là một nền tảng du lịch đáng tin cậy hàng đầu 
dành cho khách hàng toàn cầu.

Nền tảng du lịch
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Bất động sản

Khải Hưng Group là Nhà Đầu tư – Phát triển bất động sản 
tại Việt Nam, được thành lập với sứ mệnh “Kiến tạo chuẩn 
sống tương lai” qua những ngôi nhà tiện nghi và sang trọng.

Các dịch vụ của Khải Hưng Group bao gồm:
Căn hộ cao cấp
Căn hộ thông minh
Biệt thự cao cấp
Nhà phố thương mại
Biệt thự liền kề
Đất nền dự án
Mặt bằng văn phòng

Với sự đa dạng về sản phẩm và quy trình chăm sóc khách 
hàng toàn diện, Khải Hưng Group đang là Nhà phân phối 
chủ lực của nhiều Chủ đầu tư tại Việt Nam. 

KHAI HUNG GROUP
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Thương mại điện tử

Papmall là nền tảng thương mại điện tử quốc tế kết nối các 
khách hàng mua sắm trực tuyến trên toàn cầu. 

Papmall mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến dễ 
dàng, an toàn và tiện lợi cho người mua. Bên cạnh đó,  
Papmall cũng cung cấp giải pháp cho các nhà cung cấp 
toàn cầu để tối ưu hóa doanh thu bán hàng.

Các dịch vụ mà Papmall cung cấp là:
Thị trường mua sắm trực tuyến toàn cầu.
Thị trường bán hàng trực tuyến toàn cầu.
Tư vấn giải pháp thanh toán an toàn, tiện lợi.
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1 Tầm Nhìn, Sứ Mệnh, Chiến Lược Bền Vững

2  Trách Nhiệm Xã Hội

3  Phát Triển Nhân Sự Bền Vững

4  Mô Hình Quản Trị
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C
EO

LÊ HÙNG ANH
Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nên là một doanh nghiệp           
tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho các bên, bao gồm nhà đầu 
tư, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác.

Tầm Nhìn Bền Vững
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Sứ Mệnh, Chiến Lược Bền Vững

Sứ mệnh bền vững: BIN Corporation Group định hướng 
vừa trở thành tập đoàn quốc tế đa ngành hàng đầu thế giới 
(xét theo quy mô, chất lượng, doanh thu, lợi nhuận); vừa là 
nhân tố nòng cốt tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng 
đồng và dân tộc bằng hoạt động thiết thực và cụ thể.

Chiến lược bền vững: Cân bằng hài hòa lợi ích cho các bên 
liên quan với 3 mục tiêu bền vững.

Một, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và dân tộc; Hai, 
phát triển hệ thống nhân sự kiện toàn và bền vững; Ba, tối 
ưu và tăng trưởng kinh tế hiệu quả và bền vững.

Chúng tôi sẽ lần lượt đề cập chi tiết về 3 chiến lược bền 
vững này trong 3 phần sau:

Trách nhiệm xã hội
Phát triển nhân sự bền vững
Mô hình quản trịC

EO

LÊ HÙNG ANH
Một doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nên là một doanh nghiệp           
tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho các bên, bao gồm nhà đầu 
tư, cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và các bên liên quan khác.



30

Trách Nhiệm Xã Hội

Khi BIN Corporation Group định hình các giá trị và nền 
tảng cốt lõi, chúng tôi cũng thực hiện các trách nhiệm xã 
hội mà một doanh nghiệp nên làm.

Chúng tôi hiểu rằng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh và 
lâu dài luôn đồng hành cùng một cộng đồng lành mạnh và 
một xã hội phát triển tốt đẹp hơn từ ngày qua ngày.

Để trở thành một doanh nghiệp vì cộng đồng, chúng tôi 
luôn nỗ lực đặt lợi ích xã hội lên hàng đầu trong các hoạt 
động tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội.

Trước khi đại dịch COVID bùng nổ, hằng năm chúng tôi 
đều thực hiện các chuyến thiện nguyện hướng về đồng 
bào miền Trung thân yêu, san sẻ phần nào khó khăn và 
giúp đỡ bà con vượt qua thiên tai, bão lũ.

Song song đó, BIN Corporation Group thực hiện các 
chương trình hỗ trợ các em sinh viên học tập xa nhà, có 
hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi đã, đang và sẽ hỗ trợ thêm 
nhiều phần học bổng để động viên tinh thần siêng năng, 
ham học hỏi, phấn đấu vươn lên của các em.
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Trách Nhiệm Xã Hội

Trong giai đoạn 2020 - 2021, dù chịu ảnh hưởng không nhỏ 
của dịch COVID-19, chúng tôi vẫn nỗ lực duy trì hoạt động 
kinh doanh cũng như các hoạt động hỗ trợ cộng đồng 
nhằm tiếp thêm sức mạnh cho đồng bào, cùng nhau vượt 
qua giai đoạn khó khăn.

Hưởng ứng tinh thần “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, chúng 
tôi đã triển khai các chương trình Hỗ trợ lương thực, thực 
phẩm cho bà con, sinh viên khó khăn trong mùa dịch. Cụ 
thể, tập thể BIN Corporation Group đã trao tặng hơn 3.000 
phần quà cho bà con khó khăn, chủ yếu tại Quận 7 và các 
quận lân cận.

Đồng thời, chúng tôi không ngừng quan tâm và chăm lo 
cho đời sống tinh thần và vật chất cho 250 nhân sự thuộc 
Tập đoàn.
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Phát Triển Nhân Sự Bền Vững

Chúng tôi hiểu rằng một nền tảng nhân sự ổn định,  
vững vàng, giàu chuyên môn đã giúp định hình nên  
BIN Corporation Group phát triển như ngày hôm nay.

Vì thế, để vươn đến những tầm cao mới trong tương lai, 
BIN Corporation Group đang nỗ lực kiện toàn và mở rộng 
hệ thống nhân sự và triển khai thường xuyên các chương 
trình cải thiện chất lượng nhân sự.

“Con người là tài sản quý giá nhất của 
BIN Corporation Group”

CEO Lê Hùng Anh
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2

1

3

Chiến lược 1:

Xây dựng và phát triển đội 
ngũ chuyên gia giỏi trong 
các lĩnh vực then chốt.

Chiến lược 3:

Các chương trình đào tạo 
nhân sự bền vững giúp cải 
thiện năng lực chuyên môn 
và các kỹ năng mềm.

Chiến lược 2:

Tạo dựng môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, hiện 
đại, năng động, sáng tạo và 
nhân văn.

Gắn kết đội ngũ nhân sự 
qua các hoạt động đoàn 
thể và cộng đồng.
Quy trình tuyển dụng 
tinh gọn, hiệu quả và 
công bằng dành cho 
người lao động
Bảo đảm thu nhập ổn 
định, phúc lợi tốt cho 
nhân viên.
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Mô Hình Quản Trị

Tập đoàn BIN Corporation Group hoạt động với mô hình 
Tập đoàn mẹ – con (Holdings), bao gồm những công ty 
con là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập 
(P&L) còn công ty mẹ - BIN Corporation Group - giữ vai trò 
hoạch định chiến lược, kiểm soát, đánh giá và quản trị các 
công ty con.

Với vai trò trên, chúng tôi hi vọng dễ dàng phát huy tối đa 
sự phát triển của một hệ sinh thái dịch vụ đồng nhất về 
chất lượng và nền tảng công nghệ.

Chúng tôi gia tăng phối hợp các quy trình, nhất là các quy 
trình vận hành. Các công đoạn thực hiện theo những chu 
trình mạch lạc, xuyên suốt và tăng cường ứng dụng công 
nghệ – kỹ thuật nhằm tăng hiệu quả, chất lượng và làm hài 
lòng khách hàng. Tất cả đều hướng đến một tầm cao mới, 
đó là tự động hóa.
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THÔNG TIN KHÁC

1 Đối Tác

2  Các Giải Thưởng và Chứng Nhận

3  Truyền Thông Nói Về Chúng Tôi

4  Thông Tin Liên Hệ
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Đối tác

BIN Corporation Group đề cao sự chính trực, công nghệ, 
chất lượng và con người trong quá trình hợp tác và phát 
triển.

Đó là nền tảng giúp chúng tôi tạo ra nhiều kết nối với hàng 
trăm, hàng ngàn đối tác trên toàn thế giới. Qua đó, chúng 
tôi có thể tạo ra các giá trị thiết thực cho đối tác, nhà đầu 
tư, khách hàng, nhân sự khắp thế giới.

BIN Corporation Group đã và đang xây dựng được một hệ 
sinh thái đối tác đa dạng gồm các tổ chức, đối tác toàn cầu 
trong nhiều lĩnh vực. Nhấn vào đây và xem chi tiết.

PARTNER

Partner

PARTNER
NETWORK

Marketing
Partners
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Các giải thưởng và Chứng nhận

Những danh hiệu và thành tích BIN Corporation Group đạt 
được nhờ vào sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo và tinh thần 
hăng say làm việc, tích cực đóng góp của đội ngũ nhân 
viên. Tất cả đều hướng một sứ mệnh: đem đến nhiều lợi ích 
nhất cho khách hàng và xã hội.

Nhân đây, chúng tôi xin phép chia sẻ và tự hào với những 
giải thưởng và giấy chứng nhận mà chúng tôi đã đạt được 
trong những năm qua:

Chứng nhận Đại lý đã Đăng ký tại Các Tiểu vương quốc 
Ả Rập Thống nhất.
Giấy phép được cấp bởi Ngân hàng Trung ương  
Lithuania năm 2017.
Giấy phép Nhà cung cấp dịch vụ của Khu vực tự do 
DMCC.
Chứng chỉ Nhà cung cấp Dịch vụ Doanh nghiệp tại  
Singapore theo ACRA 2019 - 2021.
Giấy phép Đại lý Du lịch (Chung) bởi Tổng cục Du lịch 
Singapore vào năm 2020.
Chứng chỉ Đại lý Du lịch của Bang California vào năm 
2020, v.v.

Nhấn vào đây và xem chi tiết.
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Truyền thông nói về
BIN Corporation Group

Tuổi trẻ
Vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước.
Tình người giữa tâm bão COVID-19.

Thanh Niên
Tổng Giám đốc BIN Corporation Group thế hệ 8X Lê 
Hùng Anh: “Đừng bó hẹp phạm vi kinh doanh trong 
thời đại toàn cầu hóa”.

ZingNews
BIN Corporation Group thu hút nhân tài công nghệ.

CafeF
Nhân viên BIN Corporation Group bất ngờ nhận quyết 
định tăng lương giữa mùa dịch.
CEO Lê Hùng Anh: ‘Con người là tài sản quý giá nhất 
của BIN Corporation Group’.

VnEconomy
CEO BIN Corporation Group đến “Cơ hội cho ai?” tìm 
nhân tài phát triển Travelner.
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CHÂN THÀNH

CẢM ƠN!
KẾT NỐI NGAY >>




