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LÝ LỊCH CÔNG VIỆC 

 

HỌ VÀ TÊN: LÊ SÀI GÒN     

Giới tính: Nam 

Ngày sinh: Ngày 16 tháng 10 năm 1988 

Tình trạng hôn nhân: Độc thân 

Quốc tịch: Việt Nam 

Điện thoại di động: 0942 054 075 

Email: saigonle1610@gmail.com 

Địa chỉ thường trú: C10409 Chung cư the Art, Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, quận 9, TP. HCM. 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh quốc tế, Đại học Ngoại Thương – CS II TP. HCM. 

Tốt nghiệp loại Giỏi Chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh Quốc tế, Đại Học Ngoại Thương - CS II TP. 

HCM; 

Tốt nghiệp loại Giỏi Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Xuất Nhập khẩu, Khoa Thương mại Quốc tế - 

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại;  

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM 

Thành tích học tập, học bổng:  

 

mailto:saigonle1610@gmail.com


ủ khoa kỳ thi tuyển sinh đầu vào và Tốt nghiệp Thủ khoa Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại; 

ầu vào và Á khoa đầu ra trường Đại Học Ngoại thương; 

ọc bổng cho sinh viên xuất sắc của trường các năm 2007, 2008, 2009, 2010; 

ọc bổng khuyến học cho sinh viên vượt khó của Công ty Loa Soundmax;  

ải 3 Cuộc thi Tài năng Kinh tế Đối ngoại 2009.  

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp ngành ngoại thương 

Từ tháng 01/2016 đến nay: 

Giám đốc công ty TNHH TMDV XNK KIẾN VÀNG – chuyên kinh doanh, xuất khẩu các loại nông sản, 

trái cây…  

Từ tháng 12/2015 đến 12/2017: 

Đại diện thương mại (Senior Trader) của tập đoàn Kanematsu Nhật Bản. Phụ trách mảng ngũ cốc: gạo, 

đậu các loại.  

ếm khách hàng thông qua các trang thương mại điện tử, dữ liệu hải quan…  

ực tiếp báo giá, đàm phán giá với nhà cung cấp – và khách hàng 

ực tiếp soạn thảo, đàm phán các hợp đồng thu mua và xuất khẩu hàng gạo, đậu xanh, đậu nành với 

các đối tác trong nước và nước ngoài; 

ển khai các đơn hàng xuất: book tàu, theo công nợ, theo dõi chứng từ… 

ải quyết các khiếu nại: về chất lượng, số lượng, hàng đến trễ, các vướng mắc ở cảng đến…  

Từ tháng 1/2015 đến tháng 10/2015: 

Trưởng nhóm theo dõi đơn hàng xuất tại Công ty TNHH Yujin Vina (Hàn Quốc) chuyên về Đồ gia dụng 

nhà bếp  



ứu thị trường, tìm kiếm khách hàng: thu thập thông tin về tiêu chuẩn của thị trường, đánh giá 

phân loại khách hàng để có chính sách phù hợp;  

ập thông tin khách hàng yêu cầu và giải quyết (đón khách, tiếp khách, 

chuẩn bị hàng mẫu, giao mẫu, chào giá…);  

ển khai đơn hàng: soạn thảo hợp đồng, Hoá đơn tạm, Bảng xem xét đơn hàng, theo dõi thiết kế bao 

bì in ấn, kiểm tra lại bao bì trước khi sản xuất, lệnh sản xuất. Liên hệ các hãng tàu khách hàng chỉ định 

để lấy booking cho lô hàng chuẩn bị xuất; hỗ trợ công việc cho phòng XNK: Invoice, C/O, tờ khai, P/L, 

B/L...  

o dõi Mẫu và phối hợp với phòng thiết kế, R&D, phòng sản xuất để làm mẫu cho khách hàng;  

ến độ sản xuất đơn hàng: Kiểm tra số lượng hàng hóa trước khi xuất hàng;  

ợ của khách hàng  

ải quyết khiếu nại của khách hàng;  

ổng hợp số liệu kết quả kinh doanh, phân tích số liệu;  

Từ tháng 05/2012 đến tháng 12/2014:  

Giảng viên cơ hữu: Môn Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương; và Kinh tế quốc tế, thuộc Khoa kinh doanh 

quốc tế. Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.  

Từ tháng 8/2009 đến tháng 02/2012: 

Nhân viên kinh doanh quốc tế tại công ty cổ phần XNK Intimex Hochiminh.  

ực tiếp phụ trách sales mặt hàng hạt điều, cà phê và hạt tiêu;  

ắm rõ các tiêu chuẩn, quy cách, giá cả, thị trường của các mặt hàng nêu trên;  

ần thục cách thức tìm kiếm thông tin khách hàng và marketing hình ảnh công ty trên các trang 

B2B như: alibaba.com, ec21.com, ecplaza.com…  

ắm vững cách thức tiếp cận và duy trì liên lạc và đàm phán để có được hợp đồng với khách hàng qua 

email;  

ểu và nắm rõ các các điều khoản trong hợp đồng ngoại thương;  



ần thục công tác triển khai đơn hàng: xác nhận đơn hàng, làm hợp đồng; lệnh xuất hàng, book tàu, 

theo dõi lịch xuất hàng, theo dõi thanh toán...  

ực tiếp đàm phán với các nhà cung cấp về giá cả, thời gian giao hàng, chất lượng nông sản; 

ải quyết khiếu nại về số lượng, chất lượng hàng hóa, giao hàng…  

Báo cáo kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.  

 

Kinh nghiệm giảng dạy 

Từ tháng 01/2016 đến nay:  

Giám đốc Điều hành cơ sở phía Nam, phụ trách vấn đề chuyên môn và trực tiếp giảng dạy tất cả các phân 

môn liên quan đến nghiệp vụ xuất nhập khẩu của trung tâm đào tạo XNK Lê Ánh  

Từ tháng 12/2012 đến 12/2015 (các buổi đêm và ngày cuối tuần):  

Giảng dạy các lớp nghiệp vụ ngắn hạn tại Viện Quản trị Kinh doanh (liên kết đào tạo với Đại Học kinh 

tế Tp. HCM), Trung tâm Đào Tạo – Tư vấn Miền Nam (liên kết đào tạo với Đại Học kinh tế Tp. HCM), 

và trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu EXIMTRAIN chi nhánh phía Nam. 

Từ tháng 05/2012 đến tháng 12/2014 (ban ngày):  

Giảng viên cơ hữu môn Kinh tế ngoại thương, Kinh tế quốc tế, thuộc Khoa kinh doanh quốc tế. Trường 

Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại.  

 

CÁC KỸ NĂNG KHÁC: 

Khả năng xây dựng và hoạch định công việc tốt; 

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng và thiết lập mối quan hệ tốt; 

Khả năng thuyết trình và thuyết giảng tự tin, lưu loát và thu hút; 

Chứng chỉ Tiếng Anh chuẩn B1 Châu Âu; - Anh văn viết Xuất sắc, Anh văn giao tiếp GIỎI; TOIEC 800;   

 



TÍNH CÁCH 

Nghiêm túc, cẩn thận, có trách nhiệm, trung thực và tận tụy trong công việc; 

Khả năng làm việc độc lập, không ngại khó và chịu được áp lực công việc; 

Tự tin, nhiệt tình, ham học hỏi và cầu tiến; 

Khéo léo, hoạt bát, vui tính và quảng giao trong giao tiếp ứng xử; 

Yêu thích các hoạt động cộng đồng, xã hội và phong trào thanh niên; 

Nhược điểm: cách xử trí đôi khi khá mềm mỏng.  

 

SỞ THÍCH 

Du lịch, âm nhạc, bóng đá, điện ảnh, văn học, bơi lội.  

  

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2018 

Người lập           

  

                                  Lê Sài Gòn 


