
 
 

                                    

 

MẠNG LƯỚI PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH (FIDN) CỦA DIỄN ĐÀN 
HỢP TÁC KINH TẾ CÁC NƯỚC CHÂU Á VÀ THÁI BÌNH DƯƠNG   

 

Hội nghị lần thứ 8 của Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính 
 

Hỗ trợ phục hồi nền kinh tế sau đại dịch từ Cơ sở hạ tầng tài chính ở 
khu vực Châu Á và Thái Bình Dương  

 
 

Ngày 26 tháng 11 năm 2020 
 

Địa điểm: 
Khánh sạn InterContinental Saigon, Góc Hai Bà Trưng – Lê Duẫn, Quận 1, thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam  
 

(Các thành viên tham dự từ các nước khác sẽ kết nối trực tuyến)  
 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) 
Hội đồng Tư vấn Kinh doanh của APEC (ABAC)/Nhóm công tác về thị trường tài chinh 

khu vực Châu Á và Thái Bình Dương (APFF) 
Tổ chức tài chinh Quốc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế giới  

 
Đồng tổ chức  

 
 

 
                                           

 

 

 

 



                                                                                        
 
 

8:30 – 9:00 Đăng ký đại biểu và kết nối trực tuyến  
(Thời gian chỉ định trong chương trình này là giờ Việt Nam) 

9:00 – 9:30 PHÁT BIỂU KHAI MẠC 

08 Phút Đỗ Hoàng Phong, Tổng Giám đốc, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc 
gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) 

08 Phút Jonas Grunder, Phó Giám đốc Hợp tác, SECO 

07 Phút Qamar Saleem, Giám đốc Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, Nhóm 
Tư vấn Các định chế tài chinh, Tổ chức tài chinh Quốc tế, Nhóm Ngân 
hàng Thế giới 

07 Phút Kobsak Duangdee, Chủ tịch Nhóm Công tác về Thị trường Tài chính, 
Đồng chủ tịch Nhóm làm việc về tài chính và các vấn đề về nền kinh tế 
cuả APEC, và Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan   

9:30 – 11:00 PHIÊN LÀM VIỆC SỐ I: Những cải cách và sự phát triển gần đây của 
Cơ sở Hạ tầng Tài chinh  

 Theo thông lệ, phiên làm việc này sẽ cập nhật sự phát triển gần đây của Cơ 
sở hạ tầng tài chính (bao gồm các lĩnh vực về giao dịch bảo đảm, thông tin 
tín dụng, dữ liệu và phân tích dữ liệu) và Tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) và 
thương mại tại Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Phiên làm việc này 
sẽ tập trung thảo luận một số câu hỏi sau: Trong vòng một hoặc một vài 
năm gần đây, cơ sở hạ tầng tài chinh đã có những phát triển và cải cách 
đáng kể nào? Các dịch vụ về cơ sở hạ tầng tài chính đã thích ứng với thực 
tiễn vận hành của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch như thế nào? Lĩnh 
vực tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng đã đỗi mặt với những khó 
khăn do đại dịch COVID-19 đem lại như thế nào? Các Chính phủ đã có 
động thái gì để hỗ trợ cho các thành viên tham gia thị trường Tài trợ thương 
mại và Tài trợ chuỗi cung ứng? Tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung 
ứng đã trở thành nhân tố thúc đẩy cho việc phục hồi các nền kinh tế sau đại 
dịch tại Việt Nam và các nước APEC như thế nào? 

05 Phút Điều phối viên: Michael Turner, Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế 
và Chính sách (PERC); và FIDN Sherpa 

10 Phút Lê Anh Tuấn, Giám đốc phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm thông 
tin tín dụng quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

10 Phút Patrick D. Walker, Giám đốc nghiên cứu, Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế 
và Chính sách (PERC), Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

10 Phút Phạm Tuấn Ngọc, Cục trưởng, Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm 
(NRAST), Bộ Tư pháp, Việt Nam 

10 Phút Kan Lin, Nghiên cứu viên, Cục Nghiên cứu Chính sách, Ủy ban Ngân hàng 
và Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC), Trung Quốc  



                                                                                        
 
 

10 Phút Thompson Lui, Giám đốc Khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Hiệp hội Bao 
thanh toán Quốc tế (FCI) 

10 Phút Lin Yin, Giám đốc Điều hành, Trưởng bộ phận Quản lý Nhà cung cấp Toàn 
cầu, Khối Ngân hàng Giao dịch, Ngân hàng Standard Chartered, Hồng 
Kông 

10 Phút Yunkai Chen, Phó Chủ tịch, Phát triển Kinh doanh và Giải pháp, Bairong, 
Trung Quốc 

11:00 – 11:15 Nghỉ giải lao 

11:15 – 12:30 PHIÊN LÀM VIỆC SỐ II: Môi trường thuận lợi cho sự phát triển Tài 
trợ chuỗi cung ứng 

 Trong thập kỷ qua, một thị trường SCF năng động đã xuất hiện ở một số 
nền kinh tế đang phát triển của khối APEC, nhưng có vẻ như chưa xuất hiện 
ở những nền kinh tế khác? Tại sao có sự khác biệt này? Các yếu tố kiến tạo 
môi trường cần thiết để thị trường SCF hoạt động hiệu quả là gì? Có thể 
làm gì hơn nữa để mở rộng quy mô thị trường trong các nền kinh tế đang 
phát triển trong khối APEC và tại Việt Nam? Vai trò tương ứng của các cơ 
quan quản lý ngành tài chính, các bộ ngành chính phủ, các tổ chức cấp 
ngành (ví dụ: các hiệp hội doanh nghiệp), các nhà cung cấp SCF là ngân 
hàng và phi ngân hàng, các dịch vụ hỗ trợ của bên thứ 3 (ví dụ: nền tảng 
điện tử) và khu vực tư nhân nói chung là gì?  

05 Phút Điều phối viên: Tat Yeen Yap, Nguyên Trưởng phòng Quản lý Sản phẩm 
Châu Á, Tài trợ Thương mại & Dịch vụ, Tổng công ty Société; hiện là 
Trưởng nhóm khu vực Đông Nam Á, Bộ phận Tư vấn và Đào tạo về Tài trợ 
chuỗi cung ứng, Học viện ICC  

10 Phút Christian Hausherr, Giám đốc Sản phẩm, Tài chính Chuỗi Cung ứng 
EMEA, Deutsche Bank; Chủ tịch Diễn đàn Tài chính Chuỗi Cung ứng Toàn 
cầu; Cố vấn Kỹ thuật, Cơ quan Đăng ký Thương mại ICC 

10 Phút Mohammad Mudasser, Giám đốc Bộ phận Tư vấn Nguồn vốn lưu động, 
PwC Việt Nam 

10 Phút Ellen Joyce L. Suficiencia, Chuyên viên, Trung tâm Đào tạo và Hòa nhập, 
Bangko Sentral Pilipinas, Philippines 

10 Phút Hui Lin, Giám đốc Khu vực Đông Bắc Á, FCI 

10 Phút Thomas Beurthey, Giám đốc, Dibee 

12:30 – 13:30 Tiệc trưa 

13:30 – 15:00 PHIÊN LÀM VIỆC SỐ III: Vai trò của các Tổ chức cho vay không 
nhận tiền gửi (NDTLs) trong hoạt động tài trợ vốn cho doanh nghiệp 
vừa và nhỏ và Tài trợ chuỗi cung ứng  

 Trong các thị trường tín dụng tốt, NDTL chiếm số lượng gấp khoảng 10 lần 
so với ngân hàng. NDTL dành cho doanh nghiệp (ví dụ: công ty bao thanh 



                                                                                        
 
 

toán, công ty tài chính) là những tổ chức quan trọng trong hoạt động tài trợ 
vốn cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ và Tài trợ chuỗi cung ứng. Các tổ chức 
này có xu hướng nhanh, có tính sáng tạo, sử dụng động sản, sẵn sàng phục 
vụ các phân khúc thị trường thấp hơn và sử dụng công nghệ làm đòn bẩy. 
Đây là các yếu tố cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên 
các yếu tố đó có thể đã không được các tổ chức cho vay nhận tiền gửi chấp 
nhận, đặc biệt là trong thế giới mới của nền kinh tế kỹ thuật số. Tuy nhiên, 
không phải tất cả các nền kinh tế APEC đang phát triển đều có thể phát triển 
các NDTL đủ năng lực. Các câu hỏi đặt ra là: Tại sao lại như thế? Chính 
phủ và các tổ chức APEC nên làm gì để kích thích sự phát triển NDTL? Cơ 
chế quản lý nào sẽ thích hợp để thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân vào 
NDTL? Tại sao các ngân hàng quy mô lớn ở hầu hết các nền kinh tế lại có 
nhiều công ty con theo hình thức NDTL? 

05 Phút Điều phối viên: Hans Dellien, Chuyên gia cao cấp và Trưởng nhóm Tài 
trợ vốn trong ngành nông nghiệp, Nhóm các Định chế tài chinh, Khu vực 
Châu Á và Thái Bình Dương, IFC 

10 Phút Christopher Wohlert, Giám đốc Khối Tài trợ cho bên Phân phối là doanh 
nghiệp, Wells Fargo; và FIDN Sherpa 

10 Phút Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng, và Trưởng nhóm Cơ sở hạ tầng tài chinh, 
Nhóm các Định chế tài chinh, Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, IFC; 
và FIDN Sherpa 

10 Phút Xiaojie Chen, Giám đốc điều hành kiêm Trưởng nhóm nghiên cứu, Viện 
Nghiên cứu Bao thanh toán và Hình thức Tài chính mới, Hiệp hội Bao 
Thanh toán Thâm Quyến (SZFA), Trung Quốc 

10 Phút Kheng Leong Lee, Cựu Giám đốc điều hành một tổ chức cho vay không 
nhận tiền gửi NDTL, hiện là Trưởng đại diện khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương, HPD LendScape, Singapore 

10 Phút Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế trưởng, Viện trưởng Viện Đào tạo và 
Nghiên cứu, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 

15:00 – 15:15 Nghỉ giải lao 

15:15 – 17:00 PHIÊN LÀM VIỆC SỐ IV: Phát triển Cơ sở hạ tầng KYC và Nhận 
dạng Kỹ thuật số Quốc gia Tương tác vì một Tương lai Kỹ thuật số  

 Các giải pháp nhận dạng kỹ thuật số tương tác an toàn và phổ biến, cùng 
các dịch vụ KYC, đã được xem là nền tảng chính cho nền kinh tế kỹ thuật 
số và tài trợ vốn kỹ thuật số. Điều này đặc biệt phù hợp với bối cảnh hậu 
đại dịch, nơi tỷ lệ các giao dịch từ xa có thể tăng lên đáng kể, và do đó nhu 
cầu thiết lập lòng tin giữa các bên trong các giao dịch kỹ thuật số cũng tăng. 
Các nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng (CRSP) đã và đang tăng cường 
các dịch vụ của mình trong lĩnh vực này. Các công ty mới về dữ liệu và 
phân tích dữ liệu cũng đã và đang đổi mới các sản phẩm có liên quan, trong 
những năm gần đây. Trong lĩnh vực tài trợ chuỗi cung ứng, các thành viên 
tham gia hoạt động tài trợ chuỗi cung ứng có thể gặp thách thức khi thực 
hiện KYC đối với số lượng lớn các nhà cung cấp và nhà phân phối, nếu 



                                                                                        
 
 

không có sự hỗ trợ của các bên thứ ba cung cấp giải pháp. CRSP, công ty 
dữ liệu & phân tích dữ liệu và nền tảng điện tử SCF có thể cung cấp những 
dịch vụ và sản phẩm gì? Các chính phủ nên làm gì để nắm bắt được sức 
mạnh của nền kinh tế và tài trợ vốn kỹ thuật số, đồng thời áp dụng cơ sở hạ 
tầng KYC và nhận dạng kỹ thuật số tương tác? Làm sao để xây dựng quan 
hệ đối tác công tư một cách hiệu quả trong lĩnh vực này tại các nền kinh tế 
APEC? 

05 Phút Điều phối viên: Phạm Thị Thanh Huyền, Chuyên gia phụ trach Chương 
trình Cơ sở Hạ tầng tài chinh của Việt Nam, Nhóm Các định chế Tài chinh, 
Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, IFC  

10 Phút Boonsun Prasitsumrit, Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý dữ liệu xác định 
nhân thân kỹ thuật số quốc gia, Thái Lan 

10 Phút Lê Anh Tuấn, Giám đốc phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm thông 
tin tín dụng quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

10 Phút Jean Yang, Chuyên gia trưởng Fintech, Tongdun, Trung Quốc 

10 Phút Gerald Sun, Phó Chủ tịch, Khối hoạt động với Chính phủ, Châu Á Thái 
Bình Dương, Mastercard 

10 Phút Gianluca Pizzituti, Tổng Giám đốc, VeloTrade 

10 Phút Phạm Thành Lâm, Đồng sáng lập của TrueID, Tập đoàn VNG   

10 Phút Nguyễn Quang Thuân, Tổng giam đốc và Nhà Sáng lập của FiinGroup, 
Việt Nam  

10 Phút Vũ Ngân Hà, Giám đốc Chiến lược kinh doanh, Công ty Nền tảng Tài trợ 
Thương mại Kỹ thuật số  

17:00 – 17:30 PHÁT BIỂU BẾ MẠC 

10 Phút Julius Caesar Parrenas, Điều phối viên của Nhóm APEC-APFF; và Tư 
vấn Cao Cấp, Ngân hàng Mizuho 

10 Phút Đồ Hoàng Phong, Tổng Giám đốc, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc 
gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SBV) 

10 Phút Jinchang Lai, Chuyên gia trưởng, và Trưởng nhóm Cơ sở hạ tầng tài chinh, 
Nhóm các Định chế tài chinh, Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, IFC; 
và FIDN Sherpa 

 


