


PHÁT BIỂU KHAI MẠC



Ông Đỗ Hoàng Phong là Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin Tín dụng
Quốc gia (CIC) thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cơ quan đăng ký
tín dụng công tại Việt Nam từ năm 2014. Dưới sự điều hành của ông
Phong, CIC đã trở thành nhà cung cấp dịch vụ báo cáo tín dụng hàng
đầu tại Việt Nam với những con số ấn tượng như hơn 40 triệu đối tượng
dữ liệu (bao gồm dữ liệu tín dụng của 54,8% dân số trưởng thành); 48
triệu báo cáo tín dụng cung cấp trong năm 2018; 48.800 tài khoản đã
đăng ký. Trong năm 2018, CIC đã hoàn thành thành công hai dự án lớn là
kết nối dữ liệu giữa CIC và các tổ chức tín dụng theo phương thức host-
to-host và ra mắt ứng dụng CIC mới trên nền tảng di động.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc CIC từ năm 2007 đến
năm 2014, ông Phong đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
thông tin tín dụng tại Việt Nam cũng như quản lý rủi ro của các tổ chức
tín dụng. Các ý kiến chỉ đạo của ông tập trung sâu rộng vào việc xây
dựng hệ thống thông tin tín dụng quốc gia hiện đại, góp phần tích cực
vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hỗ
trợ hiệu quả các tổ chức tín dụng về hoạt động kinh doanh, thúc đẩy khả
năng tiếp cận tín dụng của người vay và nâng cao tính an toàn và vững
mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Đỗ Hoàng Phong
Tổng Giám Đốc, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN)



Jonas Grunder
Phó Giám đốc Hợp tác, 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 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 vai trò 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 thuộc 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 Qamar Saleem hiện đang là Giám đốc Khu vực, Dịch vụ Tư vấn, Nhóm Định chế Tài 
chính Châu Á - Thái Bình Dương, và Lãnh đạo Toàn cầu về Tài trợ chuỗi cung ứng và SME 
tại Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới. Ông Qamar dẫn dắt 
mảng kinh doanh dịch vụ tư vấn Định chế Tài chính của IFC trên gần 40 quốc gia, phục vụ 
hơn 200 khách hàng trong lĩnh vực tài chính, hỗ trợ kỹ thuật trên 10 chuyên đề như 
MSME, SCF, Khí hậu, Kỹ thuật số, Nhà ở, Nông nghiệp, Gender Finance. Dịch vụ tư vấn Tài 
trợ Chuỗi cung ứng và MSME Banking của IFC chuyên hỗ trợ ngành tài chính toàn cầu 
trong việc xây dựng, mở rộng quy mô các doanh nghiệp SCF và MSME Banking trên thị 
trường, định chế tài chính và ở cấp công ty.

Ông Qamar có hơn 27 năm kinh nghiệm làm việc với nhiều ngân hàng thương mại và các 
sáng kiến chuyển đổi kinh doanh trên toàn cầu. Ông là chuyên gia tài chính phát triển 
được công nhận làm việc trên khắp châu Á, thúc đẩy các khách hàng định chế tài chính 
của IFC tích cực tham gia tài chính toàn diện, ứng phó với biến đổi khí hậu và kiến tạo nền 
kinh tế kỹ thuật số. Ông cũng là chuyên gia về Tài trợ Chuỗi Cung ứng và MSME Banking, 
giữ vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh MSME và SCF cho các 
tổ chức tài chính trên khắp Trung Đông; Bắc Phi; Đông Âu; Châu Phi; Mỹ Latinh; Đông, 
Trung và Nam Á. 

Trước khi gia nhập IFC, ông Qamar từng hợp tác với các tổ chức quốc tế như HSBC, 
Standard Chartered Bank, Deutsche Bank cũng như các ngân hàng lớn trong khu vực, 
đồng thời hoạt động tại một số thị trường mới nổi. Qamar có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh 
doanh và một số chứng chỉ trong các lĩnh vực Lập chiến lược, Chuyển đổi kinh doanh, 
SME Banking, Lãnh đạo Doanh nghiệp, Tài trợ Chuỗi Cung ứng, Tín dụng, Rủi ro, Thương 
mại, Ngân quỹ, Bán hàng, Giao dịch ngân hàng và Quản lý sản phẩm.

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 



Ông Kobsak Duangdee giữ chức vụ Tổng thư ký, Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan 
(TBA) từ ngày 01/01/2015. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kế toán (Ngân hàng và 
Tài chính) tại Trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan và tốt nghiệp Thạc sĩ 
(Tài chính) tại Trường Đại học Tennessee, Knoxville, Mỹ.

Ông Kobsak có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại 
các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Ông bắt đầu sự nghiệp ngân hàng 
tại Ngân hàng Thương mại Siam trước khi gia nhập Ngân hàng Thái Lan. Sau 
đó, ông dành hơn 30 năm làm việc tại Scotiabank, Canada, các doanh nghiệp 
hàng đầu tại Thái Lan, Lào, Campuchia và Myanmar. Ông còn là Thành viên 
Hội đồng Quản trị tại Ngân hàng Thanachart và công ty Thanachart 
Securities. Ông đại diện Thái Lan tại Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC 
(ABAC), Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp ASEAN (ASEAN BAC), và Hội đồng Tư 
vấn Doanh nghiệp Đông Á (EABC). Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Nhóm tư 
vấn về Xây dựng Năng lực Hệ thống Tài chính APEC, Chủ tịch Diễn đàn Tài 
chính Châu Á-Thái Bình Dương (APFF), và Đồng Chủ nhiệm Tổ Công tác Kinh 
tế và Tài chính (FEWG) APAC.

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



PHIÊN LÀM VIỆC SỐ I: NHỮNG CẢI CÁCH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN GẦN 
ĐÂY CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG TÀI CHÍNH



Ông Michael Turner, Ph.D., là Nhà sáng lập, Chủ tịch, và Giám đốc Điều hành 
PERC. Ông là một chuyên gia uy tín trong lĩnh vực tiếp cận tín dụng, báo cáo 
và chấm điểm tín dụng, chính sách thông tin và phát triển kinh tế. Dr. Turner 
tham gia nhiều dự án tại hơn 25 quốc gia, trải dài trên cả sáu lục địa, thuộc 
các tổ chức như OECD, Ngân hàng Phát triển Liên Châu Mỹ (Inter-American 
Development Bank), IFC, CGAP, US AID và nhiều tổ chức khác. Ngoài ra, ông 
còn thành lập Liên minh Tín dụng Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific 
Credit Coalition), là thành viên nhóm nòng cốt tại Diễn đàn Tài chính Châu Á 
– Thái Bình Dương (APFF) APEC, và là “Sherpa” chia sẻ thông tin tín dụng của 
APFF. Ông còn đại diện APEC/APFF tại Ủy ban Quốc tế về Báo cáo Tín dụng. 
Dr. Turner nhận bằng Ph.D. từ trường Đại học Columbia, chuyên ngành Kinh 
tế Chính trị Quốc tế, và bằng B.A. từ trường Đại học Miami, chuyên ngành 
Kinh tế. Ông được trao học bổng Yeck Fellowship của trường Kinh Doanh 
Harvard, và học bổng trọn đời của Quỹ Ashoka.

Michael Turner
Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (PERC); và FIDN 

Sherpa



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 

Lê Anh Tuấn hiện là Giám đốc phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm 
Thông tin Tín dụng Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) – cơ quan 
đăng ký tín dụng công tại Việt Nam. Sau hai năm đảm nhiệm chức Giám đốc 
Điều hành tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông gia nhập CIC 
vào năm 1999. Từ đó đến nay, ông luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc xây 
dựng khung pháp lý cho lĩnh vực báo cáo tín dụng tại Việt Nam.

Sau gần hai thập kỷ tại CIC, ông Tuấn hiểu rõ điều gì mới thực sự làm nên 
một hệ thống ngân hàng vững mạnh, đó là kết nối các tổ chức tín dụng với 
người vay, đặc biệt là những người chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tại 
các thị trường mới nổi như Việt Nam. Với việc tham gia xây dựng kế hoạch 
chiến lược cho CIC vào giai đoạn 2015-2020, ông đã góp công to lớn vào sứ 
mệnh thúc đẩy hệ thống báo cáo tín dụng tại Việt Nam. Ông còn tham gia 
vào nhiều dự án chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại CIC, cũng như tại các tổ 
chức tín dụng tại Việt Nam.

Ông Tuấn có hai bằng Thạc sĩ, một bằng Kinh tế của trường Đại học Quốc gia 
Úc và một bằng Ngân hàng – Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
Việt Nam. 



Patrick Walker
Giám đốc nghiên cứu, Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế và

Chính sách (PERC), Hợp chủng quốc Hoa Kỳ

Patrick Walker là Giám đốc Nghiên cứu tại PERC, một tổ chức tư vấn phi lợi 
nhuận, phi chính phủ có trụ sở tại Durham, Bắc Carolina. PERC tiến hành nghiên 
cứu và phân tích ban đầu trong nhiều lĩnh vực liên quan đến chính sách thông 
tin và kinh tế học thông tin. Tại Hoa Kỳ, PERC đã kiểm tra FCRA, giá trị của thông 
tin tín dụng thay thế (chẳng hạn như dữ liệu thanh toán tiện ích) cho cả người 
tiêu dùng và doanh nghiệp nhỏ, và khả năng sử dụng thông tin tài chính và 
thông tin khác trong việc khắc phục thảm họa. Mục tiêu của PERC là tăng cường 
bao gồm tín dụng và khả năng tiếp cận tín dụng chính thống hợp túi tiền thông 
qua các giải pháp thông tin. 

Trong thời gian làm việc tại PERC, Walker đã giúp công ty dẫn đầu phần lớn phân 
tích của mình và đã thực hiện nghiên cứu tiếp cận tín dụng ở Hoa Kỳ và quốc tế, 
bao gồm cả việc phát triển các mô hình chấm điểm tín dụng. Walker đã đồng tác 
giả nhiều báo cáo về tiếp cận tín dụng và trình bày các phát hiện ở cả nước ngoài 
và ở Mỹ, bao gồm các bài thuyết trình cho Hội đồng Dự trữ Liên bang, OCC và 
Ngân hàng Thế giới. Tập trung của Walker là kinh tế lượng, phương pháp thống 
kê và kinh tế vi mô.

Ông nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế tại Đại học Duke và đã giảng dạy cả kinh tế vi mô 
và kinh tế lượng ở bậc đại học tại Đại học Duke.



Phạm Tuấn Ngọc
Cục trưởng, Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo 

đảm (NRAST), Bộ Tư pháp, Việt Nam

Ông Phạm Tuấn Ngọc hiện giữ chức Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch 
bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam. Đây là đơn vị thuộc Bộ có chức năng tham 
mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về 
đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó có nhiệm quản lý về mặt tổ chức và 
hướng dẫn, chỉ đạo các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản thuộc Cục thực hiện 
đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, 
tàu biển), đăng ký hợp đồng, trao đổi thông tin về đăng ký biện pháp bảo đảm 
và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

Ông Ngọc đã có 37 năm công tác trong ngành Tư pháp, gần 20 năm công tác 
trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm, là một trong những người đặt nền 
móng và có nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển của Cục Đăng ký 
quốc gia giao dịch bảo đảm.



Dr. Kan Lin hiện đang làm việc tại CBIRC, cơ quan trực thuộc Hội đồng Nhà 
nước. Dr. Lin đã tham gia vào quá trình nghiên cứu và xây dựng hơn 50 chính 
sách quốc gia Trung Quốc, như các chính sách về ngân hàng, bảo hiểm, quy 
định tài chính và Fintech. Dr. Lin đã nhiều lần phát biểu tại các ngân hàng 
lớn, hiệp hội ngành và chính quyền địa phương, giúp các tổ chức tài chính 
cải thiện khả năng tài trợ chuỗi cung ứng.

Dr. Lin đã xuất bản hai cuốn sách về Fintech, và hơn 20 bài báo trên các tạp 
chí khoa học. Dr. Lin nhận bằng Ph.D. chuyên ngành Kỹ sư tại trường Đại học 
Tokyo, và một học bổng chung sau tiến sĩ về Kinh tế Ứng dụng tại Tsinghua 
PBCSF.

Kan Lin
Nghiên cứu viên, Cục Nghiên cứu Chính sách, Ủy ban Ngân hàng và

Bảo hiểm Trung Quốc (CBIRC), Trung Quốc



Thompson Lui
Giám đốc Khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Hiệp hội Bao thanh toán Quốc tế

(FCI)

Sau quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng, FCI thông báo bổ nhiệm ông Thompson LUI cho vị trí Giám
đốc Khu vực Nam và Đông Nam Á. Ông Thompson mang đến FCI hơn hai mười năm kinh
nghiệm về bao thanh toán và tài trợ thương mại toàn cầu tại khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương. Ông từng làm việc tại hai gã khổng lồ của ngành bao thanh toán Mỹ, GMAC và sau đó
là Ngân hàng Wells Fargo, nơi ông giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, chịu trách nhiệm phát triển
hoạt động kinh doanh tại châu Á.

Ông thành thạo ba thứ tiếng, tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Quan Thoại. Suốt bảy năm
qua, ông Thompson dành nhiều thời gian giám sát một nhóm các chuyên gia về Tài trợ thương
mại/Bao thanh toán tại Nam và Đông Nam Á. Ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế tại trường Đại
học Western Ontario, Canada.



Bà Ling hiện là Giám đốc Điều hành và Trưởng bộ phận Quản lý 
Nhà cung cấp Toàn cầu (VMT), Standard Chartered Bank. Bà 
Ling gia nhập Standard Chartered vào năm 2016. Tại đây, bà 
phụ trách xây dựng và dẫn dắt VMT Toàn cầu, hỗ trợ hoạt động 
kinh doanh của ngân hàng trong mảng Tài trợ Chuỗi cung ứng 
và Thương mại, gồm hỗ trợ tài chính cho nhà cung cấp trên 
phạm vi toàn cầu.
Bà Ling có hơn 20 năm công tác trong khối ngân hàng giao dịch 
tại châu Á và Bắc Mỹ. Trước Standard Chartered, bà Ling từng 
làm việc tại Citi, JPM và ANZ, và đảm nhiệm vai trò phát triển 
sản phẩm và bán hàng tại nhiều mảng khác nhau, như Quản lý 
tiền mặt, Tài trợ Chuỗi cung ứng và Thương mại.
Bà Ling có bằng MBA Tài chính và Marketing của trường Đại 
học Indiana tại Bloomington, Mỹ, và bằng Cử nhân của trường 
Renmin, Trung Quốc.

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



Yunkai Chen
Phó Chủ tịch, Phát triển Kinh doanh và Giải pháp, 

Bairong, Trung Quốc

Chen Yunkai hiện đang quản lý nhóm giải pháp trong Tập đoàn
Bairong.

Chen Yunkai là kiểm toán viên cao cấp của KMPG Trung
Quốc với chứng chỉ CPA của Trung Quốc.

Với hơn 20 năm làm việc tại Oracle, Microsoft, IBM và SAS
Trung Quốc, Yunkai đã phục vụ các ngân hàng lớn, ngân
hàng thương mại và ngân hàng thành phố, bao phủ giải pháp
BI, dữ liệu lớn và AI.

Chen có kinh nghiệm tư vấn rủi ro và ngành ngân hàng
phong phú.



PHIÊN LÀM VIỆC SỐ II: MÔI TRƯỜNG 
THUẬN LỢI CHO SỰ PHÁT TRIỂN 

TÀI TRỢ CHUỖI CUNG ỨNG 



Ông Yap Tat Yeen là Lãnh đạo Tư vấn Tài chính Chuỗi
cung ứng, khu vực Đông Nam Á và huấn luyện tư vấn
tại Học viện ICC. Ông có 20 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực tài trợ thương mại ở châu Á, và đã mở đường
cho SCF tại hai ngân hàng. Ông từng làm việc cho
Public Bank Berhad, ABN AMRO, Citibank và Société
Générale. Trong lĩnh vực tài trợ thương mại, ông đảm
nhiệm nhiều chức vụ như trưởng phòng kinh doanh
và trưởng phòng quản lý sản phẩm. Ông cũng là
thành viên của Nhóm chuyên gia Số hóa Tài trợ
Thương mại thuộc ICC và Diễn đàn Tài trợ Chuỗi cung
ứng Toàn cầu.

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



Ông Christian Hausherr là Giám Đốc Sản phẩm khu vực châu Âu, khối Tài trợ 
Chuỗi cung ứng, mảng Tài trợ Khoản phải thu, Deutsche Bank. Ông có hơn 20 
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tư vấn Nội bộ và Quản lý Sản 
phẩm mảng Quản lý Tiền mặt và Tài trợ Chuỗi cung ứng. Ông Christian từng 
làm việc tại nhiều bộ phận và khu vực khác nhau của Deutsche Bank, chủ yếu 
là các hoạt động trên khắp Châu Âu và khối Ngân hàng Giao dịch. Ông tốt 
nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bayreuth và từng làm việc ở 
Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Ấn Độ và Uganda qua các chuyến công 
tác CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) ở mảng tài chính và giáo dục. 

Ông Christian góp công xây dựng Định nghĩa Tiêu chuẩn dành cho các phương 
thức Tài trợ Chuỗi cung ứng và là chủ tài khoản mở của Các nguyên tắc Tài trợ 
Thương mại Wolfsberg. Ông còn là Chủ tịch Diễn đàn Tài trợ Chuỗi cung ứng 
Toàn cầu (http://supplychainfinanceforum.org/) và cố vấn kỹ thuật cho mảng 
Tài trợ Chuỗi Cung ứng của Cơ quan Đăng ký Thương mại ICC.

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

http://supplychainfinanceforum.org/


Ông Mudasser là Giám đốc Điều hành Dịch vụ Tư vấn Vốn lưu động tại 
PwC (Việt Nam). Ông từng dẫn dắt các dự án triển khai tài trợ chuỗi cung 
ứng quy mô lớn tại các tập đoàn lớn tại Việt Nam, qua chương trình SCF vì 
người mua hay các cam kết bao thanh toán/tài trợ vốn lưu động do nhà 
cung cấp khởi xướng. Ông tập trung danh mục dịch vụ/tư vấn quanh các 
lĩnh vực về Tư vấn Nợ và Vốn, Tài trợ Chuỗi cung ứng, Thu hồi tiền mặt từ 
việc cải thiện hoạt động vốn lưu động, Tư vấn ngân hàng về sản phẩm SCF 
và hỗ trợ hệ sinh thái SCF.

Trước khi gia nhập PwC Việt Nam, ông Mudasser là chuyên gia tư vấn về 
chuỗi cung ứng và cách thức vận hành mảng sản xuất, cũng như có mạng 
lưới sâu rộng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông từng làm việc trong các 
lĩnh vực về Ô tô, Hàng tiêu dùng, Công nghiệp, Nông nghiệp và Bán lẻ.

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



Ellen Joyce L. Suficiencia
Chuyên viên, Trung tâm Đào tạo và Hòa

nhập, Bangko Sentral Pilipinas, Philippines 

ELLEN JOYCE L. SUFICIENCIA – Trên cương vị Giám đốc Tập đoàn Tài
chính Toàn diện – Trung tâm Hỗ trợ Học tập và Hòa nhập (CLIA) của
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), bà Joyce đã tham gia nhiều sáng kiến
nhằm phát triển chương trình tài chính toàn diện của BSP. Bà phụ trách
phát triển và vận động chính sách, chủ yếu về tài chính điện tử toàn
diện, MSME, và tài trợ nông nghiệp. Cách đây 18 năm, bà Joyce gia
nhập BSP với vai trò Nhân viên Giám sát Tài khoản Ngân hàng. Trước khi
đảm nhiệm chức vụ hiện tại, bà phụ trách quản lý chiến lược và thực
hiện quản lý dự án doanh nghiệp cho BSP.

Vào tháng 9 năm nay, bà Joyce được bổ nhiệm làm Chuyên viên CLIA.



Ông Lin Hui hiện là Giám đốc khu vực Đông Bắc Á, FCI. Khu 
vực ông quản lý bao gồm Trung Quốc Đại lục, Hong Kong, 
Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mông Cổ.

Ông Lin là một trong những người tiên phong trong ngành 
bao thanh toán Trung Quốc. Ông mang đến FCI hơn hai 
thập kỷ kinh nghiệm về thị trường tài trợ thương mại và 
bao thanh toán tại Trung Quốc. Ông từng thành lập hai bộ 
phận bao thanh toán với Bank of Communications và China 
Minsheng Bank, và một doanh nghiệp bao thanh toán 
thương mại tại Trung Quốc.

Hui Lin
Giám đốc Khu vực Đông Bắc Á, FCI



Dibee cung cấp giải pháp thanh toán điện tử an toàn cho doanh nghiệp tại 
Việt Nam.

Việc thâm nhập thị trường của công ty tập trung vào chi phí đội tàu bao gồm 
nhiên liệu và phí cầu đường. Thanh toán điện tử Dibee giúp chủ sở hữu đội 
tàu giảm gian lận bằng cách loại bỏ các giao dịch tiền mặt và cải thiện hiệu 
quả hoạt động với các báo cáo phân tích dữ liệu.

Dibee triển khai giải pháp thanh toán độc quyền của mình tại các điểm bán 
để chấp nhận thẻ thông minh không tiếp xúc và thanh toán di động thông 
qua Mã Qr.

Dibee đã ký kết với hơn 500 trạm xăng trên toàn quốc và các dịch vụ khách 
hàng trong ngành vận tải và logistics. Khách hàng đầu tiên của họ là DHL, DB 
Schenker, Avis…

Dibee đang phát triển một giải pháp để cung cấp giải pháp tài trợ cho chi phí 
đội tàu chiếm tới 60% tổng chi phí vận hành đội tàu.

Thomas đã làm việc 24 năm cho Edenred ở Châu Á Thái Bình Dương với kinh 
nghiệm triển khai Edenred ở Ấn Độ (lợi ích cho nhân viên) và Úc, (thanh toán 
điện tử trên web và giải pháp thẻ trả trước cho bữa ăn của nhân viên) và các 
dự án M&A, với việc mua lại thành công ở Nhật Bản và Malaysia . Anh thành 
lập Dibee tại Việt Nam vào năm 2016.

Thomas Beurthey
Giám đốc, Dibee



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



Ông Dellien là Trưởng nhóm Tài chính Nông nghiệp, khu vực Đông Á-Thái Bình 
Dương, Công ty Tài Chính Quốc tế (IFC). Ông chịu trách nhiệm hỗ trợ các tổ chức 
tài chính và công ty Fintech trong 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 hiện đang làm việc với các ngân hàng và 
các công ty Fintech ởtại Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Trước khi gia nhập 
IFC, ông Dellien là Giám đốc 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.

Hans Dellien
Chuyên gia cao cấp và Trưởng nhóm Tài trợ vốn trong 
ngành nông nghiệp, Nhóm các Định chế tài chính, Khu 

vực Châu Á và Thái Bình Dương, IFC



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

Ông Chris Wohlert là Lãnh đạo Tài chính Khối Phân phối Thương mại khu vực
châu Á tại Wells Fargo. Ông chịu trách nhiệm 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 Thương mại của Wells Fargo.

Ông Chris có nhiều 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 hơn 20 năm làm việc tại 
Wells Fargo mảng Tài chính Phân phối Thương mại 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 Chris 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 Cơ sở hạ tầng Tài chính. Mạng lưới thuộc Chương trình hành động 
Cebu, khởi động vào tháng 11 năm 2015.



Ông Jinchang Lai là Giám đốc Hoạt động Cấp cao, Nhóm Định chế Tài chính, 
khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty Tài Chính Quốc tế (IFC). Ông 
trước đây là Chuyên gia trưởng lĩnh vực Tài chính và Trưởng nhóm Cơ sở hạ 
tầng Tài chính, khu vực Đông Á – Thái Bình Dương; và 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 nắm giữ nhiều 
chức vụ như 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 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. 

Những năm gần đây, ông tích cực đóng góp cho chương trình nghị sự APEC 
về cải cách cơ sở hạ tầng, tài trợ chuỗi cung ứng và thương mại cũng như 
phát triển thị trường Fintech. Ông hiện là một trong các nhà lãnh đạo của 
Mạng lưới Phát triển Cơ sở hạ tầng Tài chính (FIDN) khu vực châu Á-Thái 
Bình Dương.

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



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 



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 

Ông Lee Kheng Leong là Giám đốc Khu vực Nam và Đông Nam Á của Hiệp hội 
Bao thanh toán Thế giới (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 do các công ty bao thanh toán của Mỹ và Anh tổ chức. 

Ông hoạt động tích cực tại FCI, cũng là thành viên Ban Marketing 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.



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) 

Dr. Cấn Văn Lực hiện là Chuyên gia Kinh tế Trưởng, Ngân hàng TMCP Đầu tư 
và Phát triển Việt Nam (BIDV) kiêm Giám đốc Viện Đào tạo và Nghiên cứu 
BIDV. Ông hiện là thành viên Ủy ban Quản lý rủi ro và Ủy ban Tổ chức & 

Chiến lược thuộc Hội đồng Quản trị Ngân hàng. Ông còn là thành viên Hội 
đồng Tư vấn Chính sách Tài chính và Tiền tệ Quốc gia và Ủy ban Hợp tác Kinh 

tế Thái Bình Dương của Việt Nam (VNCPEC).

Trước khi trở về Việt Nam vào đầu năm 2009, ông là nghiên cứu sinh năm 
cuối tại trường Harvard Kennedy và tham gia chương trình Humphrey Fellow 
(theo chương trình trao đổi Fulbright) tại Mỹ từ năm 2007-2009. Năm 2008, 
ông là giảng viên thỉnh giảng tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) với trụ sở chính 

đặt ở Washington D.C và tại Cục Dữ trữ Liên bang Boston. Năm 2003, Dr. Lực 
là người Việt Nam duy nhất nhận được Australia-Asia Award với đề tài tiến sĩ 

của mình.

Dr. Lực thường xuyên được mời làm diễn giả cho các phóng sự truyền hình, 
và các hội nghị về kinh tế, ngân hàng-tài chính, và kinh tế/tài chính. Ông có 

một số bài nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Dịch vụ Tài chính, 
Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương, Tạp chí Kinh tế Trung Quốc, và 

Tạp chí Quản lý Tài sản. Dr. Lực có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và bằng 
Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh – DBA (chuyên ngành Tài chính) tại trường Đại 
học Monash, Úc, cả hai bằng đều đến từ chương trình học bổng của chính 

phủ Úc.



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



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

Bà Huyền hiện đang công tác tại Việt Nam. Bà có nhiều năm 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 nâng cao năng lực cho Văn phòng Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện 
Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp.



Boonsun Prasitsumrit
Tổng Giám đốc, Công ty Quản lý dữ liệu xác định nhân thân

kỹ thuật số quốc gia, Thái Lan

Ông Boonsun hiện đang giữ chức CEO của National Digital ID Co., 
Ltd. (NDID). Các cổ đông của NDID gồm các ngân hàng lớn, công ty 
tài chính, công ty quản lý tài sản, công ty bảo hiểm, eMoney Thái 
Lan, Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan và dịch vụ Bưu chính Thái 

Lan.

Ông Boonsun gia nhập NDID từ tháng 3 năm 2019. Ông có chuyên 
môn trong mảng Ngân hàng và Tài chính với hơn 20 năm kinh 

nghiệm làm việc trong khối ngân hàng doanh nghiệp, ngân hàng 
giao dịch và quản lý chuỗi cung ứng ở các ngân hàng trong nước và 
thế giới. Chức vụ gần đây nhất của ông là Phó Chủ tịch Điều hành.

Ông Boonsun có bằng Cử nhân Kỹ thuật Máy tính của Đại học 
Chulalongkorn, và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học 

bang San Diego - Mỹ.



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 

Lê Anh Tuấn hiện là Giám đốc phòng Nghiên cứu và Phát triển, Trung tâm 
Thông tin Tín dụng Quốc gia, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC) – cơ quan 
đăng ký tín dụng công tại Việt Nam. Sau hai năm đảm nhiệm chức Giám đốc 
Điều hành tại Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông gia nhập CIC 
vào năm 1999. Từ đó đến nay, ông luôn đóng vai trò nòng cốt trong việc xây 
dựng khung pháp lý cho lĩnh vực báo cáo tín dụng tại Việt Nam.

Sau gần hai thập kỷ tại CIC, ông Tuấn hiểu rõ điều gì mới thực sự làm nên 
một hệ thống ngân hàng vững mạnh, đó là kết nối các tổ chức tín dụng với 
người vay, đặc biệt là những người chưa được tiếp cận đầy đủ dịch vụ tại 
các thị trường mới nổi như Việt Nam. Với việc tham gia xây dựng kế hoạch 
chiến lược cho CIC vào giai đoạn 2015-2020, ông đã góp công to lớn vào sứ 
mệnh thúc đẩy hệ thống báo cáo tín dụng tại Việt Nam. Ông còn tham gia 
vào nhiều dự án chấm điểm và xếp hạng tín dụng tại CIC, cũng như tại các tổ 
chức tín dụng tại Việt Nam.

Ông Tuấn có hai bằng Thạc sĩ, một bằng Kinh tế của trường Đại học Quốc gia 
Úc và một bằng Ngân hàng – Tài chính của trường Đại học Kinh tế Quốc dân 
Việt Nam. 



Jean Yang
Chuyên gia trưởng Fintech, Tongdun, Trung Quốc 

Jean Yang gia nhập Công nghệ Tongdun vào tháng 7 năm 2020 với tư 
cách là Chuyên gia trưởng Fintech. Cô phụ trách quản lý hoạt động kinh 

doanh fintech, bao gồm việc quản lý dự án của cụm kinh doanh tài 
chính, cung cấp thông tin chi tiết về lĩnh vực công nghiệp và hỗ trợ mở 

rộng và thực hiện các dự án tài chính, v.v.

Trước đó, bà là Giám đốc Rủi ro của Visa cho Trung Quốc từ năm 2012, 
người chịu trách nhiệm về các chiến lược và truyền thông liên quan đến 

rủi ro. Trước khi làm Visa, cô từng là Giám đốc Bộ phận Tư vấn Kinh 
doanh tại Experian (Bắc Kinh), nơi cô quản lý hoạt động kinh doanh 

tổng thể của Experian tại Trung Quốc. Jean đã có hơn 10 năm làm việc 
trong ngành ngân hàng trước khi trở về Trung Quốc, trong đó có 7 năm 

làm việc tại Citibank với tư cách Phó chủ tịch cấp cao cũng như Giám 
đốc cấp cao tại American Express đều có trụ sở tại New York.

Jean nhận bằng Cử nhân Khoa học Tâm lý tại Đại học Bắc Kinh và bằng 
Thạc sĩ Khoa học về Y tế Công cộng (Thống kê sinh học và Dịch tễ học) 

từ Đại học Nam Florida..



GERALD SUN
PHÓ CHỦ TỊCH, KHỐI HOẠT ĐỘNG VỚI CHÍNH PHỦ, CHÂU Á 

THÁI BÌNH DƯƠNG, MASTERCARD 



Ông Gianluca bắt đầu sự nghiệp tại Nhóm Phái sinh Cổ 
phiếu, Dresdner Kleinwort, London. Ông Gianluca chuyển 
đến Singapore vào năm 2009, nơi ông sáng lập và xây dựng 
công ty kinh doanh độc quyền, hoạt động trong lĩnh vực về 
công cụ phái sinh tiền tệ và giao dịch tần suất cao. Ông gia 
nhập Velotrade Hong Kong vào năm 2014.

Gianluca Pizzituti
Tổng Giám đốc, VeloTrade



Ông Phạm Thành Lâm là nhà đồng sáng lập và Giám đôc Phát triển Sản 
phẩm tại trueID – giải pháp định danh khách hàng điện tử đến từ VNG.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành Applied Data Science, ông 
Lâm đã từng thiết kế và triển khai nhiều sản phẩm AI và Big Data 

Analytics ở các môi trường công nghệ đa dạng, từ startup fintech như 
Sentifi đến những công ty quy mô tỉ đô như VNG, Viettel, FPT Corp. Các 

bài toán mà ông quan tâm luôn đem lại giá trị thực tiễn và ứng dụng 
cao, như định danh khách hàng điện tử, giao thông thông minh, đánh 

giá giá trị cổ phiếu từ mạng xã hội.

Ông Lâm cũng dành thời gian tham gia và đóng góp cho cộng đồng Data 
Science trong nước và quốc tế. Ông đã đạt giải nhất trong cuộc thi 

Nhận dạng tin giả tại Hội nghị ACM lần thứ 12 về Web Search and Data 
Mining (WSDM 2019). Ông còn là nhà sáng lập của nhiều startups khác 
như Saigonapps, Nutiapps ứng dụng chăm sóc dinh dưỡng điều trị cho 

các bác sĩ và bệnh nhân.

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



Trước khi thành lập FiinGroup với tư cách là công ty dẫn đầu lĩnh vực 
phân tích và dữ liệu tài chính tại Việt Nam, Ông Thuân từng giữ chức 
Giám đốc Đầu tư tại Vietnam Holding Asset Management, quỹ đầu tư 
đại chúng tập trung vào thị trường Việt Nam với AUM trị giá 150 triệu 
đô. Trước đó, ông từng là Giám đốc Tư vấn Thẩm định Giao dịch tại 
PwC Việt Nam và Sydney, Úc. Ông Thuân tốt nghiệp trường Đại học 
Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và nhận bằng Thạc sỹ Thương mại 
chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng của Đại học New South Wales. 
Ông cũng là thành viên của ACCA (Anh Quốc).

Ông Thuân thành lập FiinGroup từ năm 2008, cung cấp đa dạng các 
phân tích dựa trên công nghệ điện toán đám mây PaaS để hỗ trợ các 
hoạt động về vốn, đầu tư và thương mại trong nước và quốc tế.

Nguyễn Quang Thuân

Tổng giám đốc và Nhà Sáng lập của FiinGroup, Việt Nam 



Vũ Ngân Hà

Giám đốc Chiến lược kinh doanh, Công ty Nền tảng 
Tài trợ Thương mại Kỹ thuật số 

Hà là Giám đốc Chiến lược Kinh doanh tại Công ty TNHH Nền tảng Tài 
chính Kỹ thuật số VINA (“MPV”) do Tập đoàn Mirae Asset điều hành. 
Hà tham gia MPV vào năm 2019 để xây dựng và phát triển Nền tảng 

Tài chính Chuỗi Cung ứng cho tất cả các loại hình nhà cung cấp Người 
mua có tín nhiệm cao.

Bà Hà có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính 
cho các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế, chuyên ngành tài 
chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư. Trước khi gia nhập MPV, 

Hà đã làm việc cho VPS, Chứng khoán Bảo Việt và Chứng khoán Quốc 
tế Việt Nam với nhiều sản phẩm đa dạng và đảm nhiệm vai trò quản 

lý trong lĩnh vực Ngân hàng Đầu tư và Tài chính Chuỗi Cung ứng.

Hà tốt nghiệp Cử nhân Thương mại về Kế toán và Tài chính tại Đại 
học Queensland, Úc năm 2006 và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại 

học Northern Central năm 2010



PHÁT BIỂU BẾ MẠC 



Ông Julius Caesar Parreñas là Cố vấn Cấp cao tại Ngân hàng Mizuho. Ông là 
điều phối viên cho Diễn đàn Tài chính Châu Á-Thái Bình Dương (APFF), Diễn 
đàn Đối tác cho Cơ sở hạ tầng Châu Á-Thái Bình Dương (APIP) và Hội nghị 
Mạng lưới Phát triển Cơ sở hạ tầng Tài chính (FIDN). Ông đại diện Hội đồng 
Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC. Từ 
năm 2006 đến năm 2007, ông là Cố vấn Cấp cao tại Viện Nghiên cứu 
Nomura. Từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2016, ông là Cố vấn Cấp cao tại 
Công ty Chứng khoán Nomura và Viện Nghiên cứu Thị trường Vốn Nomura. 
Từ năm 2009 đến năm 2014, ông là Cố vấn Bộ phận Quan hệ Quốc tế tại 
Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ và là Thành viên Cố vấn Cấp cao tại Viện 
Quan hệ Tiền tệ Quốc tế Tokyo.

Từ năm 1998 đến năm 2009, Dr. Parreñas đảm nhiệm vai trò Cố vấn Cấp cao 
cho Chủ tịch Công ty Chinatrust Financial Holding, Điều phối viên Vận động 
Chính sách của Hiệp hội các Ngân hàng Châu Á và là thành viên dự khuyết 
của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC từ năm 2000 đến năm 2009. Trước 
đó, ông từng giữ nhiều chức vụ khác nhau như Giám đốc Điều hành Trung 
tâm Nghiên cứu và Truyền thông tại Manila, Giám đốc Điều hành Hội đồng 
Cố vấn Khu vực Thương mại Tự do ASEAN trực thuộc Văn phòng Chủ tịch 
nước Cộng hòa Philippines, và Giáo sư tại Đại học Châu Á và Trường Kinh tế 
Thái Bình Dương. Ông cũng từng là cố vấn và chuyên gia tư vấn cho một số 
tổ chức quốc tế, nhà nước và tư nhân và các công ty lớn tại châu Á, châu Âu 
và châu Mỹ.

Ông nhận bằng Ph.D., danh hiệu magna cum laude từ Đại học Ludwig 
Maximilian tại Munich, Đức. Ông cũng là tác giả của hơn 100 ấn phẩm về 
kinh tế, thương mại và tài chính quốc tế.

Julius Caesar Parrenas
Điều phối viên của Nhóm APEC-APFF; và Tư vấn Cao Cấp, 

Ngân hàng Mizuho 
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	Ông Qamar Saleem hiện đang là Giám đốc Khu vực, Dịch vụ Tư vấn, Nhóm Định chế Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương, và Lãnh đạo Toàn cầu về Tài trợ chuỗi cung ứng và SME tại Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới. Ông Qamar dẫn dắt mảng kinh doanh dịch vụ tư vấn Định chế Tài chính của IFC trên gần 40 quốc gia, phục vụ hơn 200 khách hàng trong lĩnh vực tài chính, hỗ trợ kỹ thuật trên 10 chuyên đề như MSME, SCF, Khí hậu, Kỹ thuật số, Nhà ở, Nông nghiệp, Gender Finance. Dịch vụ tư vấn Tài trợ Chuỗi cung ứng và MSME Banking của IFC chuyên hỗ trợ ngành tài chính toàn cầu trong việc xây dựng, mở rộng quy mô các doanh nghiệp SCF và MSME Banking trên thị trường, định chế tài chính và ở cấp công ty.��Ông Qamar có hơn 27 năm kinh nghiệm làm việc với nhiều ngân hàng thương mại và các sáng kiến chuyển đổi kinh doanh trên toàn cầu. Ông là chuyên gia tài chính phát triển được công nhận làm việc trên khắp châu Á, thúc đẩy các khách hàng định chế tài chính của IFC tích cực tham gia tài chính toàn diện, ứng phó với biến đổi khí hậu và kiến tạo nền kinh tế kỹ thuật số. Ông cũng là chuyên gia về Tài trợ Chuỗi Cung ứng và MSME Banking, giữ vai trò lãnh đạo trong việc thúc đẩy các hoạt động kinh doanh MSME và SCF cho các tổ chức tài chính trên khắp Trung Đông; Bắc Phi; Đông Âu; Châu Phi; Mỹ Latinh; Đông, Trung và Nam Á. ��Trước khi gia nhập IFC, ông Qamar từng hợp tác với các tổ chức quốc tế như HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank cũng như các ngân hàng lớn trong khu vực, đồng thời hoạt động tại một số thị trường mới nổi. Qamar có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và một số chứng chỉ trong các lĩnh vực Lập chiến lược, Chuyển đổi kinh doanh, SME Banking, Lãnh đạo Doanh nghiệp, Tài trợ Chuỗi Cung ứng, Tín dụng, Rủi ro, Thương mại, Ngân quỹ, Bán hàng, Giao dịch ngân hàng và Quản lý sản phẩm.
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	Bà Ling hiện là Giám đốc Điều hành và Trưởng bộ phận Quản lý Nhà cung cấp Toàn cầu (VMT), Standard Chartered Bank. Bà Ling gia nhập Standard Chartered vào năm 2016. Tại đây, bà phụ trách xây dựng và dẫn dắt VMT Toàn cầu, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong mảng Tài trợ Chuỗi cung ứng và Thương mại, gồm hỗ trợ tài chính cho nhà cung cấp trên phạm vi toàn cầu.�Bà Ling có hơn 20 năm công tác trong khối ngân hàng giao dịch tại châu Á và Bắc Mỹ. Trước Standard Chartered, bà Ling từng làm việc tại Citi, JPM và ANZ, và đảm nhiệm vai trò phát triển sản phẩm và bán hàng tại nhiều mảng khác nhau, như Quản lý tiền mặt, Tài trợ Chuỗi cung ứng và Thương mại.�Bà Ling có bằng MBA Tài chính và Marketing của trường Đại học Indiana tại Bloomington, Mỹ, và bằng Cử nhân của trường Renmin, Trung Quốc.
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	PHIÊN LÀM VIỆC SỐ II: Môi trường thuận lợi cho sự phát triển Tài  trợ chuỗi cung ứng �
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	Ông Christian Hausherr là Giám Đốc Sản phẩm khu vực châu Âu, khối Tài trợ Chuỗi cung ứng, mảng Tài trợ Khoản phải thu, Deutsche Bank. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, Tư vấn Nội bộ và Quản lý Sản phẩm mảng Quản lý Tiền mặt và Tài trợ Chuỗi cung ứng. Ông Christian từng làm việc tại nhiều bộ phận và khu vực khác nhau của Deutsche Bank, chủ yếu là các hoạt động trên khắp Châu Âu và khối Ngân hàng Giao dịch. Ông tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Bayreuth và từng làm việc ở Đức, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha, Mỹ, Ấn Độ và Uganda qua các chuyến công tác CSR (trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp) ở mảng tài chính và giáo dục. ��Ông Christian góp công xây dựng Định nghĩa Tiêu chuẩn dành cho các phương thức Tài trợ Chuỗi cung ứng và là chủ tài khoản mở của Các nguyên tắc Tài trợ Thương mại Wolfsberg. Ông còn là Chủ tịch Diễn đàn Tài trợ Chuỗi cung ứng Toàn cầu (http://supplychainfinanceforum.org/) và cố vấn kỹ thuật cho mảng Tài trợ Chuỗi Cung ứng của Cơ quan Đăng ký Thương mại ICC.��
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	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
	Ông Dellien là Trưởng nhóm Tài chính Nông nghiệp, khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, Công ty Tài Chính Quốc tế (IFC). Ông chịu trách nhiệm hỗ trợ các tổ chức tài chính và công ty Fintech trong 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 hiện đang làm việc với các ngân hàng và các công ty Fintech ởtại Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Trước khi gia nhập IFC, ông Dellien là Giám đốc 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. 
	Christopher Wohlert�Giám đốc Khối Tài trợ cho bên Phân phối là doanh  nghiệp, Wells Fargo; và FIDN Sherpa 
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	Trước khi thành lập FiinGroup với tư cách là công ty dẫn đầu lĩnh vực phân tích và dữ liệu tài chính tại Việt Nam, Ông Thuân từng giữ chức Giám đốc Đầu tư tại Vietnam Holding Asset Management, quỹ đầu tư đại chúng tập trung vào thị trường Việt Nam với AUM trị giá 150 triệu đô. Trước đó, ông từng là Giám đốc Tư vấn Thẩm định Giao dịch tại PwC Việt Nam và Sydney, Úc. Ông Thuân tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và nhận bằng Thạc sỹ Thương mại chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng của Đại học New South Wales. Ông cũng là thành viên của ACCA (Anh Quốc). ��Ông Thuân thành lập FiinGroup từ năm 2008, cung cấp đa dạng các phân tích dựa trên công nghệ điện toán đám mây PaaS để hỗ trợ các hoạt động về vốn, đầu tư và thương mại trong nước và quốc tế.��
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