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Giám đốc Kim Đăng Consulting.
Người sáng lập Cộng đồng Lean Việt Nam.
Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp Lean.
Huấn luyện viên cải tiến doanh nghiệp.
Thái độ sẽ quyết định thành công
khi nhà lãnh đạo biết chọn lựa:
- Đúng người
- Đúng việc
~ Khoa Nguyễn ~
- Đúng thời điểm
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GIỚI THIỆU
Nguyễn Viết Đăng Khoa là người sáng
lập Cộng đồng Lean Việt Nam và là giám
đốc của Công ty TNHH Tư vấn Kim Đăng.
Ông đã có 29 năm kinh nghiệm trong các
lĩnh vực kiểm nghiệm hóa phân tích, QA,
sản xuất, kỹ thuật, R&D, IE, Supply chain
management & Logistics.
20 năm kinh nghiệm trong việc nghiên
cứu thực hành mô hình quản trị tinh gọn
Lean Six Sigma: lãnh đạo, triển khai chiến
lược, đào tạo, và tư vấn công tác cải tiến,
đổi mới sáng tạo, Kaizen, triển khai chiến
lược, và phát triển nguồn nhân lực, tối ưu
hóa quy trình, quản lý dự án và TWI cho
các thương hiệu toàn cầu (Nike, Intel,
Maersk, Coca Cola, Bayer, Ajinomoto,
Pepsi Suntory, Nestle, Pousung, Pouchen,
Apache, Camso, Polytex Far Eastern,
Torrecid,…) và các tổ chức phi chính phủ
(Chương trình Race To The Top do IDH và
USAID tài trợ, GEAR Better Work do ILO,
USDOL và World Bank… tài trợ).
Ông Khoa là một người liêm chính,
chuyên nghiệp, có tư duy cải tiến và đổi
mới mạnh mẽ, tinh thần trách nhiệm, có
kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức khoa
học, kỹ năng tổ chức làm việc đội nhóm,
quản trị sự thay đổi, tư duy lãnh đạo, giải
quyết vấn đề PDCA và kỹ năng giao tiếp
chuyên nghiệp.
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KINH NGHIỆM
Nike Việt Nam: Giám đốc thực hành
Lean (1996 – 2010); Chuyên gia tư vấn cho Nike
và các nhà máy gia công, nhà cung ứng
nguyên vật liệu của Nike (2015 – nay).
Đã tiến hành đánh giá để chứng nhận 400
dây chuyền sản xuất NOS / Lean tại 10 nhà
máy sản xuất gia công cho Nike.
Đã tiến hành đánh giá "Mức độ trưởng
thành về Lean" (LMA) cho Nike Việt Nam và
Nike Trung Quốc.
Chuyên gia tư vấn cho Nike Việt Nam và
Trung tâm đào tạo toàn cầu AITC của Nike
tại Sri Lanka: giảng viên của Chương trình
đào tạo NOS (khóa 38, 40, 42) và Chương
trình đào tạo Lean 2.0 (Khóa 46 và 52).
Giải thưởng: đóng góp tích cực vào trong
việc cải thiện năng lực sản xuất, chương
trình đào tạo chuyên gia Lean của Nike và
là người tiên phong trong lãnh vực nghiên
cứu mô hình quản trị tinh gọn Lean.
Coca Cola Vietnam: chuyên gia tư
vấn Lean TPM cho Cocacoca (2010-2012).
Đào tạo và tư vấn mô hình 5S & TPM để đạt
tiêu chuẩn JIPM nội bộ tập đoàn.
Intel: Giám đốc thực hành Lean
(2010 – 2013).
Dẫn dắt quá trình chuyển hóa sang mô hình
quản trị tinh gọn và triển khai chiến lược
Hoshin Kanri.
Trưởng ban dự án cải thiện môi trường làm
việc WPO và bảo trì HPM.

KINH NGHIỆM

Maersk / Damco:
Giám đốc BPI khu vực Châu Á Thái Bình
Dương.
Chuyên gia tư vấn toàn cầu về tối ưu hóa
vận hành (Global OPEX Navigator).
Triển khai các sáng kiến về cải tiến quy
trình và chiến lược cho khu vực châu Á
Thái Bình Dương; hướng dẫn tối ưu hóa hệ
thống vận hành doanh nghiệp và phát
triển bền vững, thiết kế hệ thống đánh giá
năng lực lãnh đạo Lean.
Chuyên gia tư vấn toàn cầu trong tổ chức
và quản trị các văn phòng CSKH.

Công ty tư vấn SXTM Kim Đăng:
Giám đốc (2010 - nay).
Chuyên gia tư vấn và đào tạo cho Nike Việt
Nam.
Giảng viên chương trình 5S, nâng cao
năng suất của BetterWork Việt Nam.
Đào tạo tư vấn LSS, TPM, TWI Train the
trainer, Kỹ năng SSD cho các tập đoàn lớn
đa dạng ngành nghề: Nestle, Bayer, Pepsi,
Ajinomoto, Polytex Far Eastern, Perfetti
Van Melle, Fuluh, Winners Vina, Samho,
Shinwon, Hansoll, Jia Hsin, Bando, Hiệp hội
LEFASO, Nien Hsing, Camso, Apache
Footwear, Pousung, Taekwang Vina, Mía
đường Thành Thành Công, Vinasoy, …
Tư vấn thiết kế nhà máy Lean: Thái Bình
Shoes (TBS Group), LEFASO, Giày Tuấn
Việt, Giày Da Giang Phạm.
Đào tạo tư vấn ứng dụng 5S, An toàn và
quản lý trực quan cho Trung tâm Dịch vụ
Phân tích Thí nghiệm TP.HCM (CASE) trực
thuộc Sở KHCN TP.HCM, góp phần tổ chức
tốt môi trường làm việc, hệ thống quản trị
chất lượng và chứng nhận ISO 14001.
Trưởng ban tư vấn Năng Suất chương
trình Race to the Top do Tổ chức IDH và
USAID tài trợ với sự tham gia của 10 nhà
máy gia công cho các thương hiệu toàn
cầu (Walmart, Levi’s, Marks &Spencer) và
các hiệp hội: VITAS (Hiệp Hội Dệt May VN),
VCOSA (Hiệp Hội Bông Sợi VN) và LEFASO
(Hiệp Hội Da - Giày - Túi Xách VN).

Trưởng ban tư vấn/giảng viên chính trong
chương trình đào tạo giảng viên ToT và
đào tạo kỹ thuật chương trình GEAR hỗ
trợ bình đẳng giới của IFC, ILO và Better
Work Việt Nam, với sự tham gia của: 5 nhà
máy phía Nam (Giai đoạn 1), 10 nhà máy
phía Bắc (Giai đoạn 2 và 3), 10 nhà máy
phía Nam (Giai đoạn 4).

BẰNG CẤP

Cử nhân Hóa tổng hợp.

Cử nhân Ngôn ngữ Anh.

MBA.

Master Lean Sensei (Nike)

Toyota Production System

NHẬN XÉT
Trong suốt hơn 14 năm qua, Khoa đã có
những đóng góp ấn tượng vào việc cải
thiện năng lực sản xuất cũng như đạt
được sự kính trọng từ cả hai phía nhà
máy đối tác và đồng nghiệp Nike.
- David James – NOS Training Director ;
Bob Tindell - Director of NITC
Khen thưởng vì những đóng góp tích
cực: Khoa đã tạo ra được sự cải thiện rất
lớn trong chương trình đào tạo chuyên
gia NOS và hỗ trợ triển khai NOS trên
toàn cầu. Cộng đồng NOS trao tặng phần
thưởng này để bày tỏ lới cám ơn sâu sắc
đến những cống hiến của anh.
- Larry Coburn - Global NOS Training
Director ; Bob Tindell – Director of NITC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA GIẢNG VIÊN TRONG SỰ
NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa (hàng thứ 2, người
thứ 4 từ trái qua) là giảng viên chính trong
chương trình đào tạo Lean cho công ty Apache
Footwear - đối tác gia công của Adidas.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa là giảng viên chính
trong chương trình đào tạo Lean cho công ty dệt
Polytex Far Eastern - nhà cung cấp nguyên vật
liệu của Nike, Adidas, Decathlon, ...

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa và Kim Đăng
Consulting được chọn là đơn vị đào tạo duy nhất
trong khóa đào tạo nâng cao năng suất "Bình
đẳng giới & Giá trị mang lại" của chương trình
BetterWork Việt Nam - mạng lưới có 392 nhà
máy, 62 thương hiệu và nhà bán lẻ thuộc ngành
may mặc là thành viên.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa là giảng viên chính
trong chương trình đào tạo Lean cho công ty
Thái Bình Shoes (TBS Group) - doanh nghiệp nội
địa duy nhất có tên trong top 10 ngành da giày
Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các doanh
nghiệp FDI khổng lồ của Hàn Quốc và Đài Loan.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa (áo đen) là giảng
viên chính trong 3 khóa đào tạo NOS Core Wave
và 2 khóa Lean 2.0 của Nike. Đây là 2 chương
trình đào tạo cấp độ cao nhất của tập đoàn Nike,
để huấn luyện ra lực lượng Lean Sensei cho các
nhà máy gia công của Nike và Converse.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa (áo đen) là giảng
viên chính trong 3 khóa đào tạo NOS Core Wave
và 2 khóa Lean 2.0 của Nike. Đây là 2 chương
trình đào tạo cấp độ cao nhất của tập đoàn Nike,
để huấn luyện ra lực lượng Lean Sensei cho các
nhà máy gia công của Nike và Converse.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA GIẢNG VIÊN TRONG SỰ
NGHIỆP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa là giảng viên trong
chương trình đào tạo Race To The Top do Tổ
chức IDH và USAID tài trợ với sự tham gia của 10
nhà máy gia công cho các thương hiệu toàn cầu
(Walmart, Levi’s, Marks & Spencer) và các hiệp
hội: VITAS (Hiệp Hội Dệt May VN), VCOSA (Hiệp
Hội Bông Sợi VN) và LEFASO (Hiệp Hội Da - Giày Túi Xách VN).

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa là giảng viên chính
trong chương trình đào tạo "Bảo trì năng suất
tổng thể (TPM)" cho công ty sản xuất sản phẩm
công nghiệp CAMSO - trực thuộc tập đoàn sản
xuất lốp xe lớn nhất thế giới Michelin.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa là giảng viên chính
trong chương trình 'Đào tạo Lean" cho công ty
Fuluh - đối tác gia công cho các thương hiệu
toàn cầu như Nike, Adidas, Reebok.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa (người đứng) là
giảng viên chính trong chương trình đào tạo 6S
cho công ty Bando Vina ( 100% vốn nước ngoài ).

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa (áo sơ mi sọc) là
giảng viên chính trong chương trình "Đào tạo
trong công nghiệp TWI" (2018) và chương trình
đào tạo "Kỹ năng quản lý sản xuất SSD" (2020)
cho công ty Nestle.

Ông Nguyễn Viết Đăng Khoa là giảng viên chính
trong chương trình đào tạo ứng dụng Lean cho
công ty JIA HSIN (100% vốn Đài Loan) - đối tác gia
công cho các thương hiệu toàn cầu như Adidas,
Puma, The North Face, Reef, ...

