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Triết lý sống:” Kinh doanh và học hỏi không ngừng là đam mê của cuộc sống” 

                        “BUILD TODAY FOR TOMMOROW” 

 

 

1. Đôi nét về bản thân: 

 
 1993-1998: Học đại học Bách khoa TP.HCM – Chuyên ngành Địa Chất – Khai thác & Khoan Dầu khí 

 1999- 2000: Học Diploma & Thac sỹ ngành Quản lý Công nghiệp (Industrial Engineering & 

Management) tại Viện Công nghệ Châu Á (AIT)– Bangkok (Thailand) 

 2001- 2002: Phó phòng Dịch vụ kỹ thuật Công ty Dung dịch Khoan & Hóa phẩm Dầu khí (DMC) 

 2004-2006: Chuyên viên Phòng Thương Mại Chi nhánh TP.HCM– Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Dầu Khí (PTSC) 

 2006- 2008: Chuyên viên Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật– Công ty CP Dịch Vụ Khoan & Giếng Khoan 

(PVD) 

 2007- Hiện tại: Gíam Đốc Công ty TNHH Thiết Bị Điện Công Nghiệp CÁT VẠN LỢI 

 9/2013: Tham gia lớp Quản trị Doanh Nghiệp tại Học Viện TUV Rheinland Cologne- Đức do Bộ Kinh 

tế & Năng Lượng Đức & GIZ tài trợ 

 4/2014 Tham gia SME Mentoring & Networking Sai Gòn  với vai trò là Mentee  

 8/2014- 9/2015: Tham gia Lớp Keieijuku – Đào tạo đội ngũ Doanh Nhân Viêt nam làm  chủ công 

nghiệp phụ trợ do JICA- OSAKA (Nhật Bản) & VJCC tài trợ  

 8/2016: Tham gia Khóa học EPCM- Đào tạo đội ngũ lãnh đạo công ty tại TOKYO do Hiệp Hội phát 

triển nguồn nhân lực và Công Nghiệp Hải Ngoại (HIDA) – Hiệp hội tu nghiệp sinh Nhật Bản (AOTS) 

tài trợ cho các nước phát triển – Việt nam 

 1/2016- 9/2016: Tham gia nhiều khóa huấn luyện về Marketing xuất khẩu, Nghiên cứu thị trường tại 

bàn & hiện trường, Tổ chức hội chợ xuất khẩu hiệu quả do Cục Xúc Tiến thương mại (VIETRADE) 

- Bộ Công Thương và chính phủ Thụy điển tài trợ tại Hà nội 

 9/2016: Tham gia khóa huấn luyện BOOT CAMP Khởi Nghiệp tại TP.HCM do Đại sứ quán Hoa kỳ 

& Tổ chức phát triển Công Nghệ & Khoa học toàn cầu (GIST) tổ chức cho Start- up Việt nam. 

 

2. Quan điểm về kinh doanh: 

 
- Luôn phải tạo sự ĐỘC ĐÁO – KHÁC BIỆT so với đối thủ và trên thị trường để tồn tại và phát 

triển 

- Luôn học hỏi nâng cao TƯ DUY, TẦM NHÌN, KIẾN THỨC trong bối cảnh” Thế giới thay đổi, 

vạn vật thay đổi, chúng ta phải thay đổi để phù hợp và tồn tại” 

- Tâm đắc câu nói của SAM WALTON "Trong công ty chỉ có một ông chủ duy nhất, đó là khách 

hàng. Khách hàng có thể đuổi việc bất kỳ ai từ giám đốc đến nhân viên chỉ bằng một hành động đơn 

giản: mua hàng của công ty khác". 

- Tâm đắc câu nói “ Muốn đi nhanh thì đi 1 mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau” cho khởi nghiệp kinh 

doanh  



 

 

3. Qúa trình khởi nghiệp bản thân: 

- Khởi nghiệp 7/2007 với xuất thân từ dân kỹ thuật không được đào tạo bài bản về kinh doanh, bản thân 

đã gặp rất nhiều khó khăn giai đọan đầu khởi nghiệp và phải tự học hỏi kỹ năng quản trị, kinh doanh, 

marketing, chiến lược cạnh tranh, tài chính từ nhiều nguồn khác nhau đặc biệt là Internet để xây dựng 

Công ty Thiết Bị điện Công Nghiệp CÁT VẠN LỢI là công ty hàng đầu về sản xuất & cung cấp các 

loại vật tư cơ điện (M&E) cho nhiều  công trình nhà cao tầng & nhà máy công nghiệp tại Việt nam. 

Với sự KHAO KHÁT VƯƠN LÊN DOANH NHÂN VIỆT khởi nghiệp từ con số 0 từ biến cố cuộc 

đời đã xây dựng thành công thương hiệu CVL® tại Việt nam. Mô hình khởi nghiệp tinh gọn (LEAN 

START UP) được áp dụng triệt để trong giai đoạn đầu hạn chế về nguồn lực và chiến lược “ĐỨNG 

LÊN VAI NGƯỜI KHỔNG LỒ” 

- Gần 10 năm làm doanh chủ, trải qua nhiều thất bại và thành công nên rút ra nhiều kinh nghiệm kết hợp 

với kiến thức quản lý hiện đại được học từ các tổ chức nước ngoài dành cho Việt nam, nên bản thân 

mong  muốn chia sẻ với thế hệ star-up đi sau kiến thức, kinh nghiệm để hiểu và định hướng rõ cũng 

như hạn chế thất bại trong thời gian khởi nghiệp. Đây là trách nhiệm xã hội của người đi trước với 

người đi sau  

 

4. Đối tượng mong muốn hỗ trợ mentoring: 

- Ý chí vươn lên & khát vọng Doanh chủ 

- Kiên trì , siêng năng & Ham học hỏi  

- Tính kỷ luật & Thái độ cao 

- Có mục tiêu cuộc sống rõ ràng 

 

5. Phương pháp mentoring: 

- Trao đổi, thảo luận, lắng nghe và định hướng giúp mentee nhìn ra vấn đề & hướng đi và tự ra quyết 

định. Hãy thực hiện !Không chấp nhận NATO (Not action, Talk only) 

- Đặt kế hoạch & mục tiêu rõ ràng SMART, PARETO,PDCA và KISS 

- Phân tích Bussiness Model Canvas & SWOT & Mô hình Porter & Kotler. 

- Chia sẻ kinh nghiệm bản thân về kinh doanh & marketing & chiến lược cạnh tranh 

- Chia sẻ như người bạn lâu dài và học từ Mentee ý tưởng & suy nghĩ đột phá đồng thời cảm thấy mang 

lại giá trị cho người khác không vụ lợi & thúc đẩy sự tử tế lan rông trong xã hội Việt nam  

 

Mentor, SME mentoring & Networking 2016– Lê Mai Hữu Lâm 


