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TÓM TẮT SƠ YẾU LÝ LỊCH 
ÔNG LÊ QUANG PHÚC 

 

 

1. Họ và tên: LÊ QUANG PHÚC   
2. Ngày tháng năm sinh: 19/06/1966 
3. Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng 
4. Quốc tịch: Việt Nam 
5. Quê quán: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
6. Địa chỉ thường trú: 812/19 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.HCM 
7. Trình độ văn hóa: 12/12 
8. Trình độ chuyên môn: 

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (WSU, Hoa Kỳ) 
- Kỹ sư Xây dựng Thủy lợi (Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Việt Nam) 

9. Quá trình công tác: 

a, Từ 01/2007 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Tư vấn Quản lý BDSC  
- Dẫn dắt đội ngũ chuyên gia tư vấn thực hiện nhiều dự án tư vấn về quản lý doanh 

nghiệp và quản trị công ty cho một số doanh nghiệp lớn, dẫn đầu ngành như: Tập 
đoàn Trung Nguyên, Tập đoàn Sacombank, Tập đoàn Thành Thành Công, Tổng 
Công ty Bến Thành, Cienco 5, Acecook, OSC Việt Nam, Công ty Thái Tuấn, 
Công ty Thời Trang Việt, Công ty Phát Đạt, Công ty Kềm Nghĩa, Công ty 
Sacomreal…  
(xem thêm tại http://www.bdsc.com.vn/images/stories/download/BDSC_Profile.pdf) 

- Trực tiếp thực hiện công việc chuyên môn liên quan đến các lĩnh vưc: tái lập/tái 
cấu trúc, chiến lược, quản trị công ty, xây dựng hệ thống quản lý, đầu tư/tài chính, 
quản lý dự án… 

- Thông qua dịch vụ tư vấn đã tham gia làm: (1) Tổng Giám đốc của Công ty Cổ 
phần Phát triển Địa ốc Cienco 5 (2014-2015), (2) Thành viên HĐQT của Công ty 
Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (2010-2013), Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa (2012-
2013), (2) Cố vấn Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thái Tuấn (2007-2011), 
Công ty Cổ phần Thời Trang Việt (2008-2010), (3) Cố vấn Điều hành của Công ty 
Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt (2011-2012), Công ty Cổ phần Xây dựng 
Hạ tầng CII (2013-2014). 

b, Từ 06/2005 đến 12/2006: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành Trường 
Doanh nhân PACE 

- Tham gia phát triển nhiều chương trình/khoá đào tạo dài ngày cho các chức danh 
Giám đốc Điều hành, Giám đốc Tài chính, Giám đốc Nhân sự… và các khoá học 
ngắn hạn về quản lý dự án, quản lý con người, xây dựng hệ thống quản lý… 

- Trực tiếp đào tạo về quản lý con người, xây dựng hệ thống quản lý, quản lý dự án 
cho hàng ngàn quản lý cấp cao và cấp trung (2005-2010) của các doanh nghiệp 
Việt Nam. 
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c, Từ 10/2003 – 06/2005: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty XDCT GT 5 (CIENCO 
5) 

- Xây dựng và triển khai chương trình sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước 
tại Cienco 5 với mục tiêu giảm số lượng doanh nghiệp trực thuộc, tăng số lượng 
doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ chi phối (dưới 51%) và giảm tình trạng 
mất cân đối tài chính của Cienco 5. 

- Trực tiếp xử lý tổ chức và tài chính để bán 02 doanh nghiệp và cổ phần hoá 05 
doanh nghiệp trong thời gian 1,5 năm; giảm lỗ tiềm ẩn trên 300 tỷ đồng. 

d, Từ 01/1997 – 09/2003: Phó Giám đốc Công ty XDGT 586 và Công ty XDCT 507 

10. Chức vụ công tác hiện nay: Không có. 
11. Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tư vấn 

Quản lý BDSC; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt; Thành 
viên HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Tây Hồ. 

12. Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 0 cổ phần. 
13. Lợi ích liên quan đối với Công ty: Công ty BDSC đang thực hiện dịch vụ tư vấn soạn 

lập tài liệu quản trị công ty cho Công ty PNJ. 


