
04/2021 - 05/2022
G.P PAPER JOINT STOCK

COMPANY
Processed and analyzed data from sales and production to create
daily statistical reports, alerting risks and production trends,
supporting timely and accurate decision-making.
Developed a warehouse management file and improved work
processes by implementing a warehouse management application,
optimizing real-time data retrieval and reconciliation, and enhancing
management efficiency.
Improved inventory processes by using technology applications,
helping the company reduce workforce by 70%, shorten working
time from 8 hours to 4 hours, and achieve 95% data accuracy.

R&D SENIOR

2020
VIET PAPER Collected information and monitored orders.

Created a warehouse management file using VBA platform.
Assisted IT with computer, printer, and network management.

 SALE ADMIN

2019
YCH GROUP Compiled shipment information for Pepsi Southern Branch.

Managed invoices provided to dealers. Improved and automated
vehicle allocation and invoice printing on Oracle, reducing
workforce by 20% and cutting down work hours from 15 to 6 hours.

ORDER CLERK

2014 - 2018
MONDELEZ KINH DO

VIETNAM
 

Organized and managed warehouse.
Balanced inventory input and output.
Checked inventory stock and ensured actual balance.

WAREHOUSE MANAGEMENT STAFF

BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY

WORK EXPERIENCE CERTIFICATES

SKILLS

EDUCATION

2018-2022
BINH DUONG INDUSTRIAL

COLLEGE

MAJOR IN INFORMATION TECHNOLOGY
(Valedictorian with a score of 8.7)

PROJECT

06/2022 - PRESENT
TAN THANH WOOD JOINT

STOCK COMPANY
Build over 6 applications on the AppSheet platform for 3 main areas:
Human Resources Administration, Warehouse Management, and
Production Business Management, addressing over 80% of
outstanding issues within the company.
Collaborated closely with relevant departments to understand their
operations, collect data, and build work processes for efficient
deployment of applications.
Processed and analyzed collected data, represented through real-
time visual charts during the production process, enabling quick and
accurate reporting to the Board of Directors.

APPLICATION DEVELOPMENT SPECIALIST

EXCEL - GOOGLE SHEET

SQL

ENGLISH

APPSHEET

PYTHON - R

PRESENTATION

CRITICAL THINKING

DATASTUDIO - POWER BI

VBA - APPSCRIPT - WEB

2022 
UNIVERSITY OF
INFORMATION
TECHNOLOGY

LÊ VĂN HÒA
With over 7 years of experience working with data in the manufacturing industry (food, packaging, and
furniture), I'm constantly striving to achieve the best work efficiency by utilizing real-time data on a
daily basis. I'm a specialist in application development and digitalization of processes on the AppSheet
platform for production management and have more than 2 years of experience in data collection. 
I'm eager to collaborate with businesses to find solutions and optimal directions for their operations.
I enjoy sharing my knowledge and often guide my colleagues and newcomers in the data field at my
company through my personal YouTube channel and training programs on Excel, VBA, AppSheet...

GOOGLE / DATA ANALYTICS
PROFESSIONAL CERTIFICATE

03/2022

VNPRO / CISCO CERTIFIED
NETWORK ASSOCIATE (203-301)
CCNA

07/2021

TECH2 / WEB DEVELOPER

03/ 2021

GOOGLE / APPSHEET CERTIFICATE

05/2022

HACKERRANK / SQL ADVANCED

10/2022

VISIT SOME OF MY PROJECTS

https://bit.ly/du_an_qlsx

https://bit.ly/quan_ly_studio

0986238723

admin@levanhoa.com

www.levanhoa.com

CONTACT

hocdata.blogspot.com

@hoccunghoa

DATA ANALYST / DATA ENGINEER
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04/2021 - 05/2022
CÔNG TY CP GIẤY G.P Xử lý và phân tích số liệu từ bán hàng và sản xuất để tạo báo

cáo thống kê hàng ngày, cảnh báo nguy cơ và xu hướng sản
xuất, hỗ trợ quyết định kịp thời và chính xác.
Phát triển file quản lý kho và cải tiến công việc bằng việc áp
dụng ứng dụng quản lý kho, giúp tối ưu việc truy xuất và đối
soát dữ liệu theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả quản lý.
Cải tiến quy trình kiểm kê hàng hóa bằng việc sử dụng ứng
dụng công nghệ, giúp công ty giảm thiểu được 70% nhân sự, rút
ngắn thời gian từ 8 giờ xuống còn 4 giờ làm việc và đạt độ chính
xác số liệu lên đến 95%.

CHUYÊN VIÊN XỬ LÝ SỐ LIỆU

2020
VIỆT PAPER Thu thập thông tin, theo dõi đơn hàng.

Tạo file quản lý kho trên nền tảng VBA.
Hỗ trợ IT về máy tính, máy in, quản lý mạng.

 SALE ADMIN

2019
CÔNG TY TNHH YCH Tổng hợp thông tin xuất hàng Pepsi CN miền Nam.

Quản lý hóa đơn cung cấp cho đại lý. Cải tiến tự động chia xe và
tự động in hóa đơn trên Oracle giảm thiểu 20% nhân sự, cắt
giảm thời gian làm từ 15 giờ còn 6 giờ làm việc.

 THƯ KÝ ĐƠN HÀNG

2014 - 2018
CÔNG TY CP MONDELEZ

KINH ĐÔ
 

Sắp xếp quản lý kho.
Cân đối số lượng xuất nhập kho.
Kiểm tra tồn kho và đảm bảo số dư thực tế.

 NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KHO

CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KINH NGHIỆM VIỆC LÀM CHỨNG CHỈ

KỸ NĂNG

HỌC VẤN

2018-2022
BINH DUONG INDUSTRIAL

COLLEGE

CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(thủ khoa 8.7 điểm)

DỰ ÁN

06/2022 ĐẾN NAY
CÔNG TY CP GỖ TÂN THÀNH Xây dựng hơn 6 ứng dụng trên nền tảng AppSheet cho 3 lĩnh

vực chính: Hành chính nhân sự, quản lý kho và quản lý sản xuất
kinh doanh, giúp giải quyết hơn 80% các vấn đề tồn đọng trong
công ty.
Hợp tác chặt chẽ với các phòng ban liên quan để hiểu rõ cách
thức hoạt động, thu thập dữ liệu và xây dựng quy trình công
việc để triển khai lên ứng dụng một cách hiệu quả.
Xử lý và phân tích số liệu thu thập được, thể hiện bằng các biểu
đồ trực quan theo thời gian thực trong quá trình sản xuất, giúp
báo cáo nhanh chóng và chính xác đến Ban Giám đốc.

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

EXCEL - GOOGLE SHEET

SQL

ENGLISH

APPSHEET

PYTHON - R

PRESENTATION

CRITICAL THINKING

DATASTUDIO - POWER BI

VBA - APPSCRIPT - WEB

2022 
UNIVERSITY OF

INFORMATION TECHNOLOGY

Sau hơn 7 năm làm việc với số liệu trong ngành sản xuất (thực phấm, bao bì, gỗ nội thất), tôi luôn nỗ
lực để đạt hiệu quả làm việc tốt nhất bằng cách sử dụng số liệu thực tế hàng ngày. 
Tôi là chuyên viên phát triển ứng dụng và số hóa quy trình trên nền tảng AppSheet về quản lý sản
xuất, và có hơn 2 năm kinh nghiệm trong việc thu thập số liệu. Tôi rất mong muốn hợp tác cùng các
doanh nghiệp để tìm ra giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp.
Tôi rất yêu thích việc truyền đạt kiến thức bản thân có được và thường hỗ trợ đồng nghiệp cũng như
người mới trong lĩnh vực xử lý dữ liệu thông qua kênh Youtube cá nhân và các khóa học về Excel,
VBA, AppSheet do chính tôi tổ chức.

GOOGLE / DATA ANALYTICS
PROFESSIONAL CERTIFICATE

03/2022

VNPRO / CISCO CERTIFIED
NETWORK ASSOCIATE (203-301)
CCNA

07/2021

TECH2 / WEB DEVELOPER

03/ 2021

GOOGLE / APPSHEET CERTIFICATE

05/2022

HACKERRANK / SQL ADVANCED

10/2022

XEM MỘT SỐ DỰ ÁN CỦA TÔI Ở ĐÂY

https://bit.ly/du_an_qlsx

https://bit.ly/quan_ly_studio

0986238723

admin@levanhoa.com

www.levanhoa.com

THÔNG TIN LIÊN HỆ

hocdata.blogspot.com

@hoccunghoa

LÊ VĂN HÒA DATA ANALYST / DATA ENGINEER
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