
 
 
 

 
 

Diễn đàn thường niên lần thứ 4 của APEC 

Tài trợ chuỗi cung ứng: Phát triển thị trường Tài trợ chuỗi cung ứng 

 tại các nền kinh tế mới nổi như thế nào? 
 

Thời gian: 8.00 – 17.30, ngày 11 tháng 11 năm 2019 
Địa điểm: Khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

 
Bà HÀ THU GIANG, Phó Vụ trưởng, Vụ Tín dụng các Ngành Kinh tế, Ngân 
hàng Nhà nước 
 
Bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam. Bà Giang đã có trên 16 năm kinh nghiệm công tác trong 
lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt là công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách 
tín dụng cho các ngành/lĩnh vực kinh tế. Hiện tại, Bà Giang và các đồng nghiệp 
tại Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đang đảm nhiệm việc tham mưu cho Ban 
Lãnh đạo NHNN xây dựng và triển khai các chương trình, chính sách tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; trong đó có chính sách cho vay khuyến khích sản xuất 
nông nghiệp theo mô hình liên kết, chuỗi giá trị, góp phần thực hiện thành công Đề án “Tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. 
 

Ông JONAS GRUNDER, Phó trưởng phòng Hợp tác, Ban Thư ký Nhà nước 
về các vấn đề kinh tế (SECO), Thụy Sĩ 
 
Ông Jonas Grunder là Phó trưởng phòng Hợp tác tại Văn phòng Hợp tác Thụy 
Sĩ ở Hà Nội, Việt Nam; thành viên Cục hợp tác kinh tế (State Secretariat for 
Economic Affairs - SECO). 
Ông Jonas Grunder là Phó Trưởng bộ phận Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ tại Việt 
Nam. Ông Grunder gia nhập SECO Việt Nam từ tháng 7 năm 2017. Ông Grunder 
hiện đang quản lý và giám sát chương trình hợp tác phát triển kinh tế của SECO 

tại Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động của SECO trong các lĩnh vực hỗ trợ tài chính, phát triển khu 
vực kinh tế tư nhân và xúc tiến thương mại.  
Trước khi gia nhập SECO Việt Nam, ông Grunder đã đảm nhiệm một vài chức vụ tại trụ sở chính của 
SECO tại Berne, bao gồm chức vụ Cố vấn chính sách và Giám đốc chương trình thuộc phòng Hợp tác 
và phát triển kinh tế, Cục hợp tác kinh tế (SECO) từ năm 2011 đến tháng 6 năm 2017.  
Ở những vị trí trước đây, ông Grunder chủ yếu đóng vai trò (i) là đầu mối của Thụy Sĩ cho tất cả các 
vấn đề liên quan đến Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank - ADB) và Ngân hàng 
Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB); (ii) xây dựng và điều 
phối của Thụy Sĩ trong các dự án đầu tư, chiến lược và chính sách liên quan đến ADB và AIIB; (iii) 
hỗ trợ Quyền giám đốc của Thụy Sĩ trong Hội đồng quản trị tại AIIB; (iv) quản lý danh mục dự án của 



nhóm xúc tiến thương mại của SECO - nhóm với nhiệm vụ chính là thúc đẩy việc đưa các mặt hàng 
và dịch vụ bền vững vào thị trường các quốc gia đối tác của SECO. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ ngành 
Khoa học Địa lý tại trường Đại học Zurich. Chuyên ngành chính của ông là Địa lý Kinh tế và Nhân 
loại. Các chuyên ngành khác của ông bao gồm Kinh tế, Ngân hàng và Tài Chính. 
 

Ông JINCHANG LAI, Trưởng nhóm Chuyên gia về lĩnh vực Tài chính và Cơ 
sở hạ tầng Tài Chính khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, IFC - Worldbank 
 
Ông Jinchang Lai là Trưởng nhóm chuyên gia về lĩnh vực Tài chính và Cơ sở 
hạ tầng Tài Chính khu vực Đông Á-Thái Bình Dương của Công ty Tài Chính 
Quốc tế (International Financial Corporation - IFC). Ông trước đây là Trưởng 
Văn phòng IFC tại Thành Đô và Phó Tổng Giám Đốc Dịch vụ Tư vấn IFC tại 
Trung Quốc và Mông Cổ. Trước năm 2002, ông điều hành Phòng Hoạt động 
Đầu tư Khu vực Kinh tế tư nhân tại Ngân hàng Phát triển Châu Phi và liên tục 

làm việc với tư cách là Chuyên gia kinh tế quốc gia cấp cao, Điều phối viên chương trình trọng yếu, 
Trợ lý đặc biệt của Phó Giám đốc điều hành cũng như là Giám đốc đầu tư cho Ngân hàng trong khoảng 
thời gian từ năm 1992 đến năm 2000. Ông còn được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng quản trị trong 
một ngân hàng và trong một tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Pan-Phi. Trước năm 1992, ông 
là Chuyên viên nghiên cứu và Trưởng khu vực tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Ông có hơn 32 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đầu tư khu vực kinh tế tư nhân và cải cách chính 
sách ở cả châu Á và châu Phi. Trong giai đoạn 2011-2016, ông còn là thành viên Hội đồng quản trị 
của Tổ chức Tài chính Vi mô (Microfinance Institution - MFI) lớn nhất Trung Quốc. Những năm gần 
đây, ông tích cực đóng góp cho chương trình nghị sự APEC về cải cách cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng 
tài chính và tài trợ thương mại cũng như sự phát triển thị trường Fintech. Ông hiện là một trong những 
nhà lãnh đạo của Tổ chức Phát triển Cơ sở hạ tầng Tài Chính (Financial Infrastructure Development 
Network - FIDN) khu vực châu Á-Thái Bình Dương.  
 
PHIÊN I: PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG VÀ TÀI 
TRỢ THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC TRONG KHU VỰC 
 

Ông CHRISTOPHER J. WOHLERT, Giám đốc bộ phận Tài trợ thương 
mại cho bên Phân phối, Wells Fargo 
 

Chris Wohlert là Giám đốc phụ trách mảng Tài chính Phân phối Hàng hóa 
của Wells Fargo tại khu vực châu Á. Ông phụ trách về tài trợ hàng tồn kho 
và bao thanh toán xuyên biên giới cho các công ty sản xuất đa quốc gia thuộc 
nhiều lĩnh vực kinh doanh. Đây là những công ty nằm trong mạng lưới của 
nền tảng toàn cầu về Tài trợ Phân phối Hàng hóa của Wells Fargo. Ông 
Wohlert có hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực cho vay thương mại, 
tài trợ hàng tồn kho và bao thanh toán. Ông xây dựng và quản lý các chương 

trình tài chính toàn cầu khắp vùng Bắc Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông/châu Phi và Châu Á-Thái 
Bình Dương. Trong hai mươi năm làm việc tại Wells Fargo mảng Tài chính Phân phối Hàng hóa cũng 
như tại các công ty tiền thân của Wells Fargo, ông đảm đương vai trò gia tăng tinh thần trách nhiệm 
trong quản lý danh mục đầu tư, tài sản đặc biệt, phát triển kinh doanh và kĩ năng lãnh đạo.  
Ngoài ra, ông Wohlert còn là một thành viên tích cực của Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình 
Dương (APPF) nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC. Ông phụ trách cải cách 
giao dịch bảo đảm cho Mạng lưới phát triển hạ tầng tài chính. Mạng lưới thuộc Kế hoạch hành động 
Cebu, khởi động vào tháng 11 năm 2015. 
 

 



Ông LEE KHENG LEONG, Giám đốc khu vực, Khu vực Đông Nam Á & 
Nam Á, Hiệp hội Bao thanh toán Quốc tế 
 
Ông Lee Kheng Leong là giám đốc khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Hiệp 
hội bao thanh toán Quốc tế (Factors Chain International - FCI). Trước khi trở 
thành giám đốc khu vực của FCI, ông là Trưởng phòng bao thanh toán khu vực 
của Ngân hàng DBS và sau đó là Giám đốc Điều hành của công ty Dịch vụ Tài 
chính Bibby ở Singapore. 
 

Ông được đào tạo về bao thanh toán vào đầu những năm 1980 thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn 
được tổ chức bởi các công ty bao thanh toán của Mỹ và Anh. Ông hoạt động tích cực tại FCI, cũng là 
thành viên ban tiếp thị và giáo dục.  
Ông tham gia cung cấp dịch vụ bao thanh toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với vai trò là giám 
đốc khu vực, ông đã đi công tác tới nhiều quốc gia châu Á để thực hiện các khóa đào tạo về bao thanh 
toán và chuỗi cung ứng tài chính cho các đại diện trong khu vực.  
 

Ông SANJAY CHAKABARTY, Phó Tổng Giám đốc, OCB 
 
Ông Sanjay hiện là Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối Bán Lẻ tại Ngân hàng 
OCB. Cách đây 05 năm, ông chuyển đến Việt Nam và từng đảm nhiệm chức vụ 
Giám đốc Thương mại - Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam, sau đó là Tổng 
Giám đốc tại Công ty Tài chính Prudential Việt Nam. 
 
Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông dành nhiều năm gắn bó với Citibank tại 

nhiều quốc gia khác nhau. Khoảng thời gian đáng chú ý với Citibank là 10 năm ông làm việc tại Hàn 
Quốc và Nhật Bản, tại đây, ông Sanjay đã có cơ hội tham gia vào nhiều mảng khác nhau trong ngành 
tài chính cá nhân, thúc đẩy và tận dụng nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển của những thị trường này. 
Đến nay, với trên 21 năm kinh nghiệm làm việc tại các thị trường đã và đang phát triển, ông Sanjay 
dành nhiều tâm huyết tập trung vào phát triển các sản phẩm và nền tảng quy trình dựa trên công nghệ, 
mang tới định vị giá trị khách hàng một cách rõ ràng.  
Ông được xem như một “hacker” về tăng trưởng, người định vị được những cơ hội chuyển đổi trong 
bối cảnh thị trường đa dạng và nhanh chóng nắm bắt, triển khai những cơ hội này. 
 

Bà PAULA MARIA LEYNES FELIPE, Chuyên gia về Quản trị rủi ro, Nhóm 
tư vấn Các định chế tài chính, IFC 
 
Bà Paula Leynes Felipe là Trưởng nhóm tư vấn quản lý rủi ro khu vực châu Á 
và phụ trách chính Chương trình chuỗi cung ứng Việt Nam, do Tập đoàn Tài 
chính (FIG) của IFC triển khai. Trước khi gia nhập IFC, bà là nhà điều hành cấp 
cao về quản lý rủi ro tín dụng và các dịch vụ commercial banking tại Philippines 
cho HSBC và Standard Chartered. Trong thời gian khủng hoảng tài chính châu 
Á diễn ra, bà được bổ nhiệm làm Trưởng bộ phận Kiểm soát tín dụng tại HSBC 

Philippines,  chịu trách nhiệm thu hồi các khoản nợ xấu từ các tập đoàn lớn, các công ty thương mại, 
cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đó bà giữ chức vụ Trưởng bộ phận Dịch vụ Thương mại 
(tài trợ các hoạt động xuất nhập khẩu và trao đổi hàng hóa nội địa) và Trưởng bộ phận Ngân hàng 
thương mại, làm việc với các tập đoàn lớn trong nước cũng như phụ trách toàn bộ các dịch vụ ngân 
hàng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME banking). Bà còn đồng thời là thành viên Hội đồng 



quản trị của HSBC Savings Bank Philippines Inc công ty con của HSBC. Năm 2008, bà giữ chức Tổng 
giám đốc phụ trách SME Bankings và sau đó là Giám đốc Tín dụng Quốc gia phụ trách dịch vụ ngân 
hàng tiêu dùng (consumer banking). Bà trở thành thành viên IFC từ năm 2009 và hiện đang công tác 
tại Manila. Bà làm việc với nhiều khách hàng đến từ nhiều quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương như Philippines, Trung Quốc, Myanmar, Indonesia, Campuchia, Mông Cổ, Lào, Việt Nam, 
Papua New Guinea, Pakistan và Timor Leste. 
 
Ông YUJIANG CAI, Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành, 10000Link 

 
Ông Cai Yujiang, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Máy tính  trường Đại học 
Công nghệ Bắc Kinh, là nhà sáng lập và giám đốc điều hành công ty 10000Link.  
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Thông tin Hậu cần, ông là chuyên 
gia có tiếng trong Liên đoàn Thu mua và Hậu cần Trung Quốc (China Logistics 
and Purchasing Federation). Trong suốt sự nghiệp, ông từng là Giám đốc Dự 
án của công ty Phần mềm Yuanwang Thâm Quyến, Phó Tổng Giám Đốc Bộ 
phận Thương mại Điện tử Hậu cần và Bộ phận Kinh doanh Hệ thống Chuỗi 
Cung ứng, Công ty TNHH Trao đổi Dữ liệu Điện tử SZEDI (SZEDI Electronic 
Data Exchange Co., Ltd.), Nhà sáng lập Công ty Công nghệ Wanlink Thâm 

Quyến (thành lập năm 2007) và Nhà sáng lập công ty 10000link (vào năm 2008) - công ty chuyên 
cung cấp nền tảng tài nguyên thông minh cho chuỗi cung ứng tài chính với các dịch vụ như truyền 
thông, xuất bản, đào tạo, lãnh đạo tư tưởng và môi giới. Ông còn là Tổng biên tập một số ấn phẩm 
hàng đầu trong ngành, ví dụ, Chuỗi Cung ứng Tài chính Trung Quốc, Chuỗi Cung ứng Tài chính Kỹ 
thuật số, Tài chính Hậu cần Trung Quốc, Chuỗi Cung ứng Tài chính Hàng hóa B2B, Chuỗi Cung ứng 
Thâm Quyến, Bản đồ Sinh thái của Chuỗi Cung ứng Tài chính, Bản đồ Sinh thái của Tài chính Hậu 
cần, Đổi mới Chuỗi Cung ứng Trung Quốc, Báo cáo nghiên cứu về Chuỗi Cung ứng Tài chính, vv 
 

Bà LIN YUAN, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trung tâm tham vấn tín dụng (CRC) 
chi nhánh Tianjin. 
 

Công ty CRC (Thiên Tân) là công ty con của Trung tâm Tham chiếu Tín dụng 
thuộc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Gia nhập công ty vào năm 2012, cô 
Lin đã tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và triển khai dịch vụ tài trợ các 
khoản phải thu tại Trung Quốc theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhân dân 
Trung Quốc. Cuối năm 2013, CRC thành lập nền tảng chung dịch vụ tài trợ 
các khoản phải thu, nền tảng đóng vai trò như một cơ sở hạ tầng tài chính và 

tập trung vào việc mở rộng các kênh tài chính dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cô Lin là một 
trong những thành viên cốt lõi của nhóm phát triển và quảng bá cho nền tảng này. Hiện nay, cô đang 
dẫn dắt một nhóm chịu trách nhiệm tối ưu hóa chức năng và điều tra tình hình doanh nghiệp nhằm 
phát triển nền tảng.  
Bây giờ cô ấy đang lãnh đạo một nhóm chịu trách nhiệm tối ưu hóa chức năng và nghiên cứu kinh 
doanh liên quan đến nền tảng. 
Cô Lin tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Kế toán và Tài chính. 
 



Bà VŨ THỊ THU HOÀN, Trưởng Bộ Phận Thanh Toán Quốc Tế và Tài 
Trợ Thương Mại, Khối Phát Triển Sản Phẩm, Kinh Doanh Luồng Tiền và 
Thanh Toán Quốc Tế, Ngân Hàng Citibank N.A, Việt Nam 
 
Bà Vũ Thị Thu Hoan là nhà điều hành ngân hàng kinh nghiệm với hai mươi 
năm làm việc trong lĩnh vực thương mại. Bà hiện đang giữ chức Trưởng 
phòng Thương mại Quốc gia tại Citi Việt Nam. Bà phụ trách chính các hoạt 
động liên quan đến thương mại cũng như chịu trách nhiệm làm việc với các 
bên liên quan (các tổ chức tài chính, tập đoàn đa quốc gia, các doanh nghiệp 

địa phương và các ngân hàng thương mại) nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng thương mại ở nhiều lĩnh vực 
kinh doanh khác nhau. Dưới sự lãnh đạo của bà, Chuỗi Cung ứng Tài chính đã trở thành hoạt động 
trọng tâm và nhiều chương trình gặp gỡ giao thương được tổ chức thành công, đưa Citi trở thành đơn 
vị dẫn đầu xu thế.  
Trước khi gia nhập Citi, bà công tác tại Standard Chartered Vietnam ở nhiều cương vị, gồm có: Giám 
đốc sản phẩm thương mại, Trưởng phòng Tài chính thương mại chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính 
tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME Banking), Trưởng bộ phận phụ trách phân khúc thị 
trường, xây dựng quy trình và quản trị các dịch vụ ngân hàng thương mại (Commercial Banking).  
Sự nghiệp ngân hàng của bà bắt đầu từ năm 1999 tại HSBC Việt Nam với vai trò là chuyên gia về 
thương mại. Cho đến nay, dù giữ vị trí nào trong lĩnh vực thương mại, từ vận hành, bán hàng, sản 
phẩm, quản lý doanh nghiệp hay quản lý dự án, bà đều hoàn thành công việc một cách xuất sắc. 
 
SESSION II: PHIÊN THẢO LUẬN – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN 
THỊ TRƯỜNG TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI VIỆT NAM  
 

Bà PHẠM THỊ THANH HUYỀN, Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực Tài chính, 
IFC 
 
Bà Huyền hiện đang công tác tại Việt Nam. Bà có nhiều kinh nghiệm làm 
việc với các khu vực kinh tế công và kinh tế tư nhân ở các quốc gia châu Á, 
như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Ấn Độ.  
Bà gia nhập IFC - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới - vào năm 2005. Bà 
am hiểu về các chính sách và quy định pháp luật về cơ sở hạ tầng tài chính. 
Bà có kiến thức sâu rộng về Thông tin Tín dụng, Giao dịch bảo đảm, Giải 

quyết tranh chấp thay thế, Tình trạng mất khả năng thanh toán và Phá sản, Thị trường vốn, Tài chính 
vi mô và Quản lý danh mục dự án.  
Bà Huyền thường xuyên là diễn giả tại nhiều hội nghị trong và ngoài nước.  
Trước khi gia nhập Ngân hàng Thế giới, bà có 8 năm làm việc tại Chương trình Phát triển Liên Hợp 
Quốc (UNDP) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA). Tại đây, bà phụ trách các dự án 
về cải cách pháp luật của Việt Nam và phát triển năng lực cho văn phòng Quốc hội, Tòa án Nhân dân 
Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp. 
Bà Huyền có bằng luật sư, thạc sĩ Luật và thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
 



Bà TRẦN KIM LIÊN, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Giống 
Cây trồng Việt Nam 
 
Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập 
đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed Group), từng được Forbes vinh 
danh 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Còn Vinaseed Group dưới sự điều 
hành của bà Liên và cộng sự cũng là một trong 10 doanh nghiệp Việt Nam có 
tên trong danh sách “Top 200 doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á” 
của Forbes. 

Từ một doanh nghiệp theo lời bà Trần Kim Liên chia sẻ tại NDH Talk 10 là “không năng lực, không 
khoa học công nghệ, vốn lưu động chỉ có 6 tỷ đồng nằm hết ở công nợ”. Đồng thời, đứng bên bờ vực 
phá sản và có nguy cơ sát nhập vào một đơn vị khác. Vinaseed trở thành một tập đoàn nông nghiệp có 
quy mô và thị phần lớn nhất ngành giống cây trồng Việt Nam, với sản lượng tiêu thụ (năm 2018) trên 
80.000 tấn hạt giống, cơ cấu 80% sản phẩm bản quyền, chi phối 20% thị phần. Một thành quả có sự 
đóng góp không nhỏ từ quá trình xây dựng thương hiệu. 
 

Ông NGUYỄN NGỌC THỊNH, Giám đốc, Công ty TNHH Tiến Thịnh 
 
Ông Nguyễn Tiến Thịnh hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH SX DV TM 
TIẾN THỊNH. Ông có trên 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành công 
nghiệp hỗ trợ Việt Nam, ông đã giúp Tiến Thịnh tham gia chuỗi cung ứng toàn 
cầu cho các tập đoàn hàng đầu thế giới. Công ty Tiến Thịnh hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất các sản phẩm Dây kim loại bọc men cách điện với hơn 30 
năm kinh nghiệm sản xuất dây kim loại bộc men cách điện hàng đầu Việt Nam 
Với sứ mệnh trở thành một tổ chức sáng tạo năng động có khả năng tự tiến hóa 

và biến đổi để liên tục khám phá cơ hội để làm cho cuộc sống tốt hơn bằng cách tạo ra sản phẩm chất 
lượng, độc đáo hiện thực ước mơ của khách hàng. 
Hiện này, Tiến Thịnh đã trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều tập đoàn lớn như: Toyota, Samsung, 
Canon, Brother, Sumitomo, Mitsui, Furukawa, Hitachi … 
 

Bà NGUYỄN HOÀNG THƠ, Giám đốc Tài chính, Công ty CFO, Maxport  
 
Bà Nguyễn Hoàng Thơ hiện là Giám đốc Tài Chính của công ty Maxport. Bà 
phụ trách và giám sát các hoạt động tài chính, kế toán và thuế tại Maxport. 
Trước khi đến với Maxport, bà Thơ có 15 kinh nghiệm làm việc tại các công 
ty kiểm toán quốc tế như PwC và Grant Thornton.   
Bà tốt nghiệp bằng Cử nhân và Thạc sĩ ngành Kinh tế tại trường Đại học Ngoại 
thương Việt Nam Bà còn là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh 
Quốc (the Association of Chartered Certified Accountants - ACCA) từ tháng 

6 năm 2005. 
 



Ông MOHAMMAD MUDASSER, Trưởng bộ phận Tư vấn Quản lý Vốn 
lưu động, PwC Việt Nam 
 
Ông Mudasser có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong nhiều lĩnh vực 
trên khắp thế giới, bao gồm dịch vụ tài chính ngân hàng, vận tải và hậu cần, 
hàng hóa công nghiệp và tiêu dùng, dịch vụ (CNTT và phi CNTT), dầu khí 
và kỹ thuật, mua sắm và xây dựng.  
Trước khi gia nhập PwC Việt Nam, ông Mudasser chịu trách nhiệm thiết 

lập vốn lưu động ở Ấn Độ cho một trong những công ty dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất trên thế giới. 
Ông giàu kinh nghiệm trong các công tác vận hành và tài chính, đặc biệt khi liên quan đến các sáng 
kiến tài trợ thương mại và hoạt động đánh giá khả năng thực hiện của các công ty.  
Ông còn là một nhà tư vấn xuất sắc về hoạt động chuỗi cung ứng và vận hành cho một công ty tư vấn 
lớn và có nhiều kinh nghiệm về quản lý khu vực sản xuất, cải thiện năng suất, giảm chi phí và giải 
ngân.  
 

Ông TRẦN HOÀI PHƯƠNG, Phó Giám đốc khối KHDN, Ngân hàng 
HDBank 
 
Ông Phương phụ trách giám sát Khối Giao dịch - Thương mại, Tiền mặt và 
Chuỗi cung ứng, tài trợ vốn FDI, Hỗ trợ & Phát triển kinh doanh. Với hơn 25 
năm kinh nghiệm ở tuyến đầu trong các mô hình ngân hàng khác nhau, từ 
Standard Chartered đến Citi và BNP Paribas với tư cách Head of Corporate 
Coverage hoặc Phó GD tại một số ngân hàng địa phương, ông đã bổ sung các 
quan điểm về giao dịch từ các ngân hàng khác nhau, bằng các thành tích trong 

một thị trường phát triển năng động. Sự tiếp xúc với các ngân hàng toàn cầu là rất hữu ích cho mô 
hình tài trợ chuỗi cung ứng, nhưng thời gian làm việc với các ngân hàng địa phương là rất hữu ích để 
ông thấu hiểu và đánh giá các đặc điểm của khách hàng SME theo quan điểm cân bằng phương pháp 
tiếp cận theo mô hình với các khía cạnh rủi ro cụ thể - một trong những bí quyết để quản lý tài trợ 
chuỗi cung ứng năng động và bền vững. 
 

Ông NGUYỄN TRẦN NAM, Phó giám đốc Điều hành, Fast Capital 
Solution JSC.  
 

Ông Nam có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực như công nghệ thông 
tin,  ngân hàng và tài chính. Ông tham gia quản lý hệ thống giao dịch của một 
ngân hàng quốc tế và một ngân hàng Việt Nam trong hơn 8 năm, nơi ông cung 
cấp nhiều sản phẩm và giải pháp cho những khách hàng doanh nghiệp và bán 
lẻ, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với chuyên môn đa dạng về bán 
hàng, công nghệ thông tin và tài chính/ngân hàng, ông luôn đảm bảo quá trình 
làm việc với các khách hàng doanh nghiệp, giám đốc ngân hàng và các phòng 

ban công nghệ diễn ra thuận lợi. Ông hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. 
 
 
 
 
 
 



PHIÊN III: TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP  
 

Ông HANS DELLIEN, Chuyên gia về Tài chính Nông nghiệp cho khu vực 
Đông Á-Thái Bình Dương, IFC 
 
Ông Dellien là Chuyên gia về Tài chính Nông nghiệp cho khu vực Đông Á-
Thái Bình Dương của Công ty Tài Chính Quốc tế (International Financial 
Corporation - IFC). Nhiệm vụ của ông là hỗ trợ các Tổ chức Tài chính và 
Fintech trong khu vực về việc xây dựng và triển khai các sản phẩm cho vay, 
công nghệ đánh giá rủi ro cũng như hỗ trợ các đối tác chiến lược trong việc 
cung cấp các dịch vụ tài chính cho nông dân và các doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Dellien đang làm việc với các ngân hàng và các công ty Fintech ở 
Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Trước khi gia nhập IFC, ông Dellien là Giám đốc mảng cung 
cấp Sản phẩm Tài chính vi mô tại Women’s World Banking - WWB và điều phối các dịch vụ công 
nghệ cho các tổ chức tài chính vi mô và ngân hàng tại châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh. Ông 
Dellien còn hỗ trợ các ngân hàng thương mại đang có nhu cầu mở rộng dịch vụ tài chính đến các khu 
vực nông thôn. Tại Trung Quốc, ông đứng đầu một nhóm hợp tác với HSBC trong việc giới thiệu các 
khoản vay về tài chính vi mô và nông nghiệp tới 5 tỉnh miền Trung. Trước khi trở thành thành viên 
của WWB, ông Dellien đã có 5 năm làm việc cho công ty Tư vấn Dự án Quốc tế (International Project 
Consultants - IPC Gmbh) - một công ty tư vấn của Đức liên kết với PRO-CREDIT Holding. Ông 
Dellien tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kinh tế Nông nghiệp và Tài chính Nông thôn tại trường Đại học Ohio 
State. 
 

 Ông TRẦN CÔNG THẮNG, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược 
Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
 
Tiến sĩ Trần Công Thắng là Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát 
triển Nông nghiệp Nông thôn (Institute of Policy and Strategy for Agriculture 
and Rural Development - IPSARD). Viện thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam, đóng vai trò chủ lực trong công tác tham mưu chính 
sách và chiến lược ngành nông nghiệp . 

Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp tại trường Đại học Western Australia. Ông có hơn 20 năm 
kinh nghiệm làm việc trong ngành nông nghiệp. Ông chuyên về nghiên cứu thị trường và phân tích 
chính sách.  

Ông tham gia nhiều nghiên cứu khác nhau liên quan đến thị trường, hàng hóa, chuỗi giá trị, an ninh 
lương thực và hội nhập kinh tế. Ông có nhiều đóng góp trong việc xây dựng chính sách và chiến lược 
cho việc phát triển nông nghiệp nông thôn tại Việt Nam, như chiếc lược phát triển cà phê bền vững, 
chiến lược tái cơ cấu ngành lúa gạo, chiến lược hội nhập nông nghiệp Việt Nam với kinh tế thế giới, 
quy hoạch chung ngành nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long, chiến lược phát triển kinh tế tư 
nhân nông nghiệp, chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, quy hoạch tổng thế về 
việc phát triển thị trường nông sản hiện đại tại Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

 

 



Bà ĐẶNG THỊ THANH HỒNG, Phó Trưởng phòng Tín dụng ngành nông 
nghiệp - Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 
Bà Hồng đã có 11 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt 
là công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách tín dụng đối với lĩnh vực 
nông nghiệp, nông thôn. 
Hiện tại, Bà Hồng đang đảm nhiệm việc tham mưu cho Ban lãnh đạo Vụ và Ban 
lãnh đạo NHNN trong việc xây dựng và triển khai các chương trình tín dụng đối 
với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; trong đó có chương trình cho vay khuyến 
khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, cho 

vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp, chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp, 
triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 
 

Ông JUSTIN LIU, Phó Chủ tịch, CreditEase 
 
Ông Liu Zhiyong (Justin Liu) là Phó Chủ tịch công ty CreditEase. Ông từng học 
tại trường Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tây An, Trường Đại học Ngoại Giao 
Trung Quốc, Viện Đào tạo và Nghiên cứu Liên Hợp Quốc, Viện Tài chính Tiên 
tiến Thượng Hải. Năm 2000, ông làm việc tại Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân 
Trung Hoa sau khi tốt nghiệp xuất sắc nhất tỉnh Thiểm Tây, và giữ chức Phó 
trưởng phòng Hợp tác Tài Chính và Kinh tế Đa phương của Vụ Quốc tế. Năm 
2007, ông được tuyên dương “Top 10 Thanh niên Ưu tú”. Năm 2012, ông giữ 

chức Phó trưởng phòng Đối ngoại của Chính phủ nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh. Năm 2014, 
ông là Giám đốc Điều hành của công ty Plateau Capital. Năm 2017, ông trở thành Phó Chủ tịch 
CreditEase. Năm 2018 và 2019, ông được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Marketing của Viện Tài 
Chính Tiên tiến Thượng Hải, và được Chính phủ nhân dân quận Triều Dương, Bắc Kinh khen thưởng 
là “Tài năng trẻ kiệt xuất trong kinh doanh quốc tế” 
 

Ông RYAN GALLOWAY, Giám đốc Tăng trưởng, Nafoods Group JSC 
 
Ông Ryan Galloway là thành viên Ban Tổng Giám đốc và là Giám đốc Tăng 
trưởng của Tập đoàn Nafoods, chịu trách nhiệm giám sát tất cả vấn đề liên quan 
đến kim ngạch xuất khẩu và huy động vốn. Trong nhiệm kỳ 12 tháng, ông đã 
góp phần tăng doanh thu của Nafoods từ 27 triệu USD trong năm 2018 lên 31 
triệu USD trong ba quý đầu năm 2019, tăng giá cổ phiếu từ 10.000 đồng lên 
23.000 đồng và nhận được đầu tư dưới hình thức cổ phiếu ưu đãi của IFC trị giá 
8 triệu USD. Trước khi gia nhập Tập đoàn Nafoods, ông Ryan là nhà đồng sáng 

lập mô hình kinh doanh tại iCare Benefits, dẫn đầu trong việc mua lại doanh nghiệp và huy động vốn: 
trong vòng 24 tháng, các nhóm của ông đã mua lại thành công 1.400 doanh nghiệp khách hàng và 
trong vòng 5 năm, huy động được 150 triệu USD vốn cổ phần và nợ gắn với tổ chức. Ông Ryan đã 
hoàn thành bằng Juris Doctor tại Đại học Case Western Reserve và bằng Thạc sĩ tại trường Quản lý 
Toàn cầu Thunderbird. Ông nói tiếng Việt trôi chảy và có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nhật.  
 



Ông HOÀNG VĂN VIỆT, Giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 
Tiến sĩ Hoàng Văn Việt là giảng viên khoa Kinh tế, trường Đại học Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế Phát triển, Thạc sĩ 
Quản trị Kinh doanh và Marketing và Cử nhân Kinh tế Nông nghiệp. Ông Việt 
đã tham gia nhiều dự án nghiên cứu về chuỗi giá trị thực phẩm, kinh tế nông 
nghiệp và tài nguyên, hành vi tiêu dùng thực phẩm, năng lực cạnh tranh ngành 
nông nghiệp, hợp tác kinh tế, sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng, kinh tế thế 

giới và phát triển nông thôn bền vững. Ông phần lớn cung cấp các khóa đào tạo và các lớp học về kinh 
tế nông nghiệp và tài nguyên, kinh tế thế giới và phương pháp nghiên cứu. Ông Việt cũng đã công bố 
nhiều nghiên cứu học thuật trên các tạp chí áp dụng phương pháp đánh giá “bình duyệt mù đôi”. Ông 
Việt có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng và quản trị marketing cũng như đảm nhiệm 
những vị trí lãnh đạo tại các công ty trong và ngoài nước như TOTO Việt Nam, Saigon Rita – Kohler 
Việt Nam và Tập đoàn Đức Khải.   
 

Ông SRINATH KESHAVAN, Giám đốc Điều hành, Công ty TNHH Tư vấn 
Rủi ro Thương mại Pte 
 
Ông Srinath Keshavan có hơn 40 năm kinh nghiệm về Thương mại và Tài 
chính/Ngân hàng Quốc tế. Ông từng là nhân viên ngân hàng thương mại tại 
Hồng Kông trước khi chịu trách nhiệm chính về hoạt động Tài chính thương 
mại và Rủi ro cho một số công ty thương mại hàng hóa ở Singapore. Với kinh 
nghiệm thu được từ khoảng thời gian làm nhân viên ngân hàng, kiểm soát tài 
chính, quản lý doanh nghiệp, chuyên viên đào tạo và tư vấn, ông luôn thể hiện 

những kỹ năng xuất sắc. 
 
Ông được đào tạo chính về ngành ngân hàng thương mại và đã làm việc cho các công ty trải rộng khắp 
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chuyên môn của ông gồm Cơ cấu Thương mại và Tài chính Hàng 
hóa, Tài trợ Thương mại Ngân hàng, Phân tích Tín dụng Giao dịch và Quản lý Quan hệ. Ông Srinath 
hoạt động chính ở Singapore. 
 

Ông DAVID WHITEHEAD, Chủ tịch Tập đoàn Mavin (Trưởng nhóm 
nghiên cứu kinh doanh nông nghiệp của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam) 
 
David tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2003 để phỏng vấn, tuyển chọn và 
cấp học bổng cho trưởng Đại học Australia.   
Tại Úc, David làm việc tại Đại học RMIT, Đại học Monash và Học viện Công 
nghệ Box Hill. Tháng 5 năm 2005, ông chuyển đến sống và làm việc tại Hà 
Nội, Việt Nam. 

Ông là Chủ tịch của Tập đoàn Mavin, một trang trại lớn tích hợp đầy đủ công nghệ hiện đại, có trụ sở 
chính ở Hà Nội, cùng nhiều các các nhà máy thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và các nhà máy sản xuất 
thực phẩm và trang trại trên khắp Việt Nam. 
Ông cũng là Giám đốc quốc gia của Allied Pickfords Vietnam, một trong những công ty Logistic, vận 
chuyển quốc tế lớn nhất. 
Ông là Giám đốc của Auscham Việt Nam, và Trưởng nhóm Công tác Kinh doanh Nông nghiệp VBF. 
 



PHIÊN IV: CÁC DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHO TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG 
 

Ông HUỲNH THANH LINH, Phó Giám đốc, Công ty Saigon Express 
 
Là một người năng động, ông Huỳnh Thanh Linh đặc biệt đam mê thị 
trường kho vận, logistics - một thị trường tiềm năng, nhiều cơ hội nhưng 
cũng đầy thách thức.  
Đầu năm 2014, ông Linh trở thành đồng sáng lập công ty TNHH TMDV 
Saigon Express. Sau đó liên tục đưa ra các chiến lược đột phá phát triển 
doanh nghiệp. Bằng khả năng nắm bắt thị trường nhanh nhạy, ông Linh 
nhanh chóng giúp Saigon Express lột xác, từ một đơn vị chuyên về dịch vụ 

taxi tải và chuyển dọn, trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực kho bãi với thương hiệu SEC 
Warehouse. 
 “SEC Warehouse chú trọng cung cấp giải pháp lưu trữ tối ưu cho khách hàng. Điều chúng tôi quan 
tâm hàng đầu chính là chất lượng dịch vụ. Bởi vì đó là tiêu chí sống còn của bất kỳ doanh nghiệp nào. 
SEC Warehouse luôn chú trọng tới độ an toàn hàng hóa khi lưu trữ, bên cạnh đó cũng phải đảm bảo 
được tiêu chí thuận tiện, tiết kiệm cho khách hàng”.  Phương châm của Mr Linh được tuân thủ nghiêm 
ngặt, nhờ vậy SEC Warehouse luôn làm hài lòng mọi khách hàng  sử dụng dịch vụ lưu trữ. 
Tính đến nay, SEC Warehouse đã phát triển hệ thống kho mạnh mẽ với quy mô hơn 20.000 mét vuông 
tại TP.HCM và Hà Nội. Trong tương lai, SEC Warehouse nhắm tới mục tiêu sẽ phủ rộng hệ thống kho 
bãi tại tất cả các thành phố lớn trên toàn quốc. 
 

Ông TRUNG VÕ, CEO, E-loan.vn 
 
Ông là người định hướng tầm nhìn và các hoạt động kinh doanh của eLoan.vn. 
Ông có hơn 15 năm kinh nghiệm điều hành trong đa lĩnh vực kinh doanh, đặc 
biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông có một niềm đam mê sâu sắc đối 
với khởi nghiệp và công nghệ tài chính (FinTech). Ông bắt đầu sự nghiệp với 
vị trí là Quản lý khách hàng lớn vào năm 2003 cho PepsiCo Vietnam, JSC, một 
công ty con của PepsiCo, Inc., có trụ sở tại Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm làm việc 
trực tiếp với các đối tác trong kênh phân phối hiện đại (như siêu thị, sân bay, 

trung tâm giải trí….). Sau đó, ông chuyển sang bộ phận Phát triển kinh doanh mới tại Pepsi để hỗ trợ 
nghiên cứu các sản phẩm đồ uống thể thao và đồ ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam. Trước khi 
thành lập eLoan, ông là Phó Tổng Giám đốc và Giám đốc quản lý rủi ro tại Ngân hàng Nam Á, TP 
HCM, Việt Nam từ 2015-2017. Ông cũng từng là Phó Tổng Giám đốc tại Ocean Bank từ 2008-2015 
nơi ông có trách nhiệm trực tiếp điều hành hoạt động để phát triển mở rộng mạng lưới chi nhánh, nhân 
sự, đầu tư, tín dụng, và quản lý rủi ro . Từ năm 2006-2008, ông làm việc tại Ngân hàng Phương Nam 
tại TP HCM, Việt Nam với tư cách là Phó Tổng Giám đốc, trực tiếp phụ trách Bộ phận Đầu tư và Đối 
ngoại, nơi ông đã hoàn thành hơn 100 triệu USD trong các thương vụ Mua bán sát nhập và đầu tư tài 
chính. 
 



Ông KRISHNA CHAITANYA, Phó Giám đốc, Quản lý Vốn lưu động, PwC 
Malaysia 
 
Ông Krishna có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn quản lý cho nhiều khách 
hàng cũng như cho các quỹ PE hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau tại 
Malaysia, Trung Đông và Ấn Độ. Các lĩnh vực bao gồm Bán lẻ và Tiêu dùng, 
Tiêu dùng nhanh (FMCG), Kỹ thuật và Xây dựng, Sản phẩm công nghiệp, 
Sản xuất và Dịch vụ chuyên nghiệp. 

Ông Krishna có chuyên môn về Chiến lược tiếp cận thị trường, Chiến lược tăng trưởng, Chiến lược 
giảm thiểu chi phí, Lập kế hoạch bán hàng và vận hành, Lập sơ đồ bộ máy tổ chức, Tối ưu hóa chuỗi 
cung ứng, Lập mạng lưới chuỗi cung ứng, Lập sáng kiến về quản lý thay đổi và xây dựng doanh nghiệp 
xuất sắc. 
Trước khi gia nhập PwC, ông Krishna đóng vai trò quan trọng trong việc lên kế hoạch vốn lưu động. 
 

Ông GERALD HUANG, Phó Chủ tịch cao cấp, Premium Technology, US 
 
Ông Gerald là Phó Chủ tịch cấp cao chịu trách nhiệm về chiến lược chuỗi 
cung ứng tài chính toàn cầu. Ông gia nhập Premium vào năm 2009 với nhiệm 
vụ phát triển và hỗ trợ việc sản xuất bộ sản phẩm “FinShare” - bộ sản phẩm 
cung cấp giải pháp cho chuỗi cung ứng tài chính. Trước khi đảm nhiệm vị trí 
hiện tại, ông từng là Trưởng phòng Hỗ trợ Toàn cầu cũng như là Trưởng phòng 
phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tận dụng kiến thức sâu rộng 
của bản thân về tài chính thương mại và công nghệ, ông luôn phối hợp chặt 
chẽ với khách hàng trong việc xây dựng chiến lược cho chuỗi cung ứng tài 

chính. Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng, thị trường tài chính và dịch vụ tài 
chính cũng như sự hiểu biết chuyên sâu về các giải pháp dựa trên công nghệ, ông đã giúp nhiều doanh 
nghiệp hoàn thành những mục tiêu kinh doanh then chốt, mang tính chiến lược.  
 

Bà NGÔ THI THU THỦY, Giám đốc quốc gia về bán hàng GTRF, Ngành 
Thương mại toàn cầu, Ngân hàng HSBC (Việt Nam) 
 
Bà Thủy là Giám đốc quốc gia về bán hàng GTRF, Ngành Thương mại toàn cầu, 
Ngân hàng HSBC (Việt Nam). Bà chịu trách nhiệm điều hành và phát triển các 
hoạt động nhượng quyền thương mại và chuỗi cung ứng của ngân hàng diễn ra 
trên khắp cả nước kể từ năm 2016. Bà Thủy gia nhập HSBC Việt Nam vào tháng 
7 năm 2007 và có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các trụ sở HSBC ở nước 

ngoài như Philippines năm 2014, Singapore năm 2018. Bà còn có kinh nghiệm làm việc với Ngân 
hàng Mizuho Việt Nam và một số Tập đoàn sản xuất nội thất hoặc Thương mại quốc tế trước khi trở 
thành thành viên của HSBC Việt Nam.   
 



Ông NIKHILESH GOEL, Đồng Sáng lập, Validus Capital  
 
Ông Nikhilesh Goel có hơn 13 năm kinh nghiệm về Góp vốn tư nhân (Private 
Equity) và Tài chính doanh nghiệp trên toàn khu vực Đông Nam châu Á. 
Ông có hiểu biết chuyên sâu về nợ và vốn trong nhiều lĩnh vực, cũng như về 
quản lý danh mục đầu tư và giá trị cốt lõi của sản phẩm tại các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Ông sáng lập bộ phận tư vấn M&A tại công ty Taipan Partners, 
tập trung vào các giao dịch trong lĩnh vực tiêu dùng và công nghệ khắp vùng 
Đông Nam châu Á. Trước khi làm việc tại Validus, ông đã phụ trách các 

giao dịch M&A cho Tập đoàn Masan cũng như quản lý danh mục đầu tư và huy động vốn cho nhiều 
công ty khác nhau với vai trò là Giám đốc đầu tư tại Avigo Capital Partners.  
Tại Validus, ông Nikhilesh điều hành các hoạt động kinh doanh tổng thể và đóng vai trò quan trọng, 
mang đến những vòng huy động vốn thành công, và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với 
các doanh nghiệp chủ chốt trong ngành như Visa và Temasek Holdings của Vertex Ventures. 
Ông Nikhilesh có bằng Cử nhân Kỹ thuật và bằng Thạc sĩ Tài Chính. Ông thường xuyên được mời 
phát biểu tại các sự kiện và hội nghị. Tại các sự kiện, ông chia sẻ về quan điểm và hiểu biết về Fintech 
và mô hình Lending dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các bài phát biểu của ông được phát trên 
các kênh Tech in Asia, e27, The Business Time và MONEYFM 89.3. Ông còn chiến thắng giải thưởng 
“Top 10 Nhà lãnh đạo Fintech” tại Lễ trao giải Fintech 2019 được tổ chức tại Singapore. 
  


