
Chuyên gia Lê Đình Tiến 

Là 1 trong 5 giảng viên được công nhận là 

Giảng viên quốc gia của Chương trình GHK, 

PREMA-GTZ, (CHLB Đức, năm 2005), giảng 

viên chương trình Business Edge, IFC (từ 

2005), là chuyên gia Tư vấn Chương trình 

MPDF, IFC (Dự án Nâng cao năng lực quản lý 

cho các doanh nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh 

Bình Định, 2005-2007). Và với trên 30 năm 

kinh nghiệm trực tiếp đảm nhận các vị trí 

quản lý, điều hành trong các doanh nghiệp 

sản xuất, giảng viên Lê Đình Tiến đã đem đến cho học viên và doanh nghiệp những 

phương pháp thực tiễn, hữu hiệu, có thể ứng dụng ngay để giải quyết các vấn đề của 

doanh nghiệp. Qua các khóa đào tạo, Giảng viên luôn được học viên đánh giá cao về 

phương pháp giảng dạy cũng như những kiến thức thực tế phù hợp với lợi ích mong muốn 

của học viên và doanh nghiệp khi tham gia các khóa học. 

 

GIẢNG VIÊN – CHUYÊN GIA TƯ VẤN QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 

Giảng viên - Chuyên gia tư vấn 

- Một trong 5 giảng viên được công nhận là Giảng viên quốc gia Chương trình 

PREMA-GTZ, CHLB Đức (2005) 

- Giảng viên Chương trình Business Edge, IFC (từ 2005) 

- Chuyên gia Tư vấn Chương trình MPDF, IFC (Dự án Nâng cao năng lực quản lý cho 

các doanh nghiệp chế biến gỗ tại tỉnh Bình Định, 2005-2007) 
  

Đã tiến hành tư vấn và đào tạo cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất 

- NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN:, Công ty Hai Thanh – KCN Hiệp Phước, Công ty 

Trung Sơn-KCN Tân Tạo; Công ty Hải Nam - Phan Thiết; Công ty Hải Long; Công ty 

Hải vương - KCN Suối dầu, Khánh Hoà; Công ty CP XNK Thuỷ sản Bến Tre, Công ty 

Đông Hải;…. 

- NGÀNH CHẾ BIẾN GỖ: KCN Phú Tài - Bình Định, Công ty AA, Công ty Bình phú, 

Công ty Saviwoodtech, các sub-supplier của Công ty Theodore Alexandre. . . 

- NGÀNH CHẾ BIẾN NHỰA: Công ty Bình Minh, Công ty Duy tân, Eurowindows, 

Nhựa Hoàng Hà, Hanel Xốp Nhựa,. . . 

- NGÀNH DỆT MAY: Tổng công ty dệt may Thành Công, Công ty May Nhà Bè, Công 

ty May Tây Đô, Công ty May Chutex, Công ty Shyang Hung Cheng,… 

- NGÀNH CƠ KHÍ: AMECO, Thang máy Thiên Nam, Goldsun - Hà Nội, Khoáng sản và 

Luyện kim Việt Nam, . . . 

- NGÀNH THỰC PHẨM: Bia Saigon, Dielac-Vinamilk, Bia Huế, Bia Cần Thơ, Công ty 

Phạm Nguyên, Hải Hà – Kotobuki,... 



- NGÀNH NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG: Công ty Cấp nước Thừa Thiên Huế (chương trình 

JICA), Trung tâm Nước và Môi trường Vũng Tàu. 

- NGÀNH DẦU KHÍ: PVGas, PTSC,… 

- NGÀNH GỐM SỨ:   Sứ Long Phương, Sứ Minh Long,…  

HỌC VẤN          

Tốt nghiệp các khoá đào tạo giảng viên 
  

o ToT GHK Upgrading, GHK – GTZ program 

o ToT, Apollo Education & Training 

o Course design - Business Edge 

o Training of Assessors - Business Edge 

o ToMT - Business Edge 

o ToT - Business Edge 

o ToT, GHK – GTZ 

o ToT update, GHK - GTZ program 

o ToT, MPDF (Đào tạo giảng viên) 

 Tốt nghiệp Kỹ sư Công nghệ Trường Kỹ thuật Công nghệ Quốc Gia 
  

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
  

- Từ năm 2004 – 2005:    Phó Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn Kinh tế và Kỹ nghệ 

ECO 

- Từ năm 2001 – 2003:    Giám Đốc Công ty Cổ phần SXTM Mekong Thái Bình Dương 

- Từ năm 1996 – 2000:    Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần SXTM Mekong Thái Bình 

Dương 

- Từ năm 1978 – 1995:    Cán bộ Kỹ thuật là Phó Phòng Vật tư thiết bị là Trưởng 

Phòng Vật tư Thiết bị (Công ty Công trình Giao Thông 66,60,74 thuộc Khu đường 

bộ 6, TCty Công trình Giao Thông 6) 

- Từ năm 1975 – 1978:    Chuyên viên Kỹ thuật Thiết bị, Khu Cầu đường 7, Cục 

Đường Bộ Việt Nam 

- Từ năm 1973 – 1975:    Quản Đốc Kho Xưởng Khu Kiều lộ 5, Mỹ Tho, Tổng Cục 

Kiều Lộ Việt Nam 

CÁC CHUYÊN ĐỀ GIẢNG DẠY 

1.    Các chuyên đề quản trị sản xuất: 

 Quản lý sản xuất dành cho Tổ trưởng sản xuất 

 Qủan lý sản xuất dành cho Quản đốc Phân xưởng 

 Giám đốc sản xuất 

 Giám sát và quản lý sản xuất 

 Quản lý chất lượng trong doanh nghiệp 

 Quản lý sản xuất hiệu quả - Giảm chi phí trong sản xuất 

 Công tác kế hoạch trong sản xuất: hoạch định tổng hợp và lịch trình sản xuất chính 

 Kế hoạch sản xuất dành cho cấp cơ sở 



 Hoạch định và kiểm soát các nguồn lực vật chất trong sản xuất 

 Quản lý vật tư – tồn kho 

 Quản lý năng suất: đo lường, đánh giá, cải tiến 

 Quản lý, giảm chi phí sản xuất (GHK – GTZ) 

 Bảo trì công nghiệp (PM) 

 Bảo trì năng suất toàn diện (TPM) 

 Nâng cao năng suất với kỹ thuật phân tích (IE) 

 Kaizen – 5S: nâng cao năng suất, chất lượng 

 TQM – Quản trị chất lượng toàn diện 

 Lean – Sản xuất tinh gọn 

 Chương trình cải tiến liên tục - thực hành 

 Công tác An toàn lao động và Vệ sinh công nghiệp trong sản xuất 

 Các công cụ quản lý trong sản xuất 

 Các kỹ năng làm việc hiệu quả dành cho Cán bộ quản lý sản xuất 

2.    Các kỹ năng làm việc hiệu quả (soft skills): 

 Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả 

 Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định 

 Quản lý thời gian 

 Hoạch định và kiểm soát công việc 

 Thực hiện sự thay đổi trong doanh nghiệp 

 Tạo động lực làm việc cho nhân viên 

 Kỹ năng tạo ảnh hưởng 

 Kỹ năng kèm cặp, hướng dẫn nhân viên 

 Kỹ năng phân tích công việc và đánh giá hiệu quả làm việc 

 Các kỹ năng quản lý dành cho cán bộ quản lý cấp trung 

 Kỹ năng đánh giá nhu cầu đào tạo cho doanh nghiệp 

 Kỹ năng dẫn giảng (ToT) 

 Kỹ năng thiết kế giáo trình 


