
 
                                                                                                                                                                                                            
 

                                    

  

 

 

 

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? 
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8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu  

8:30 – 9:00 PHÁT BIỂU KHAI MẠC 

10 phút Bà Hà Thu Giang, Phó Vụ trưởng, Vụ Tín dụng các Ngành Kinh tế, Ngân hàng 

Nhà nước 

10 phút Ông Jonas Grunder, Phó Giám đốc Hợp tác quốc tế, Cục Kinh tế Liên bang 

Thụy Sĩ (SECO) 

10 phút Ông Jinchang Lai, Trưởng nhóm Cơ sở Hà tầng tài chinh khu vực Đông Á và 

Thái Bình Dương, Chuyên gia trưởng Khu vực Tài chính, Tổ chức tài chính 

quốc tế (IFC) 

9:00 – 10:20 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 

 Phiên làm việc số 1 sẽ bắt đầu bằng việc tổng kết lại tiến trình phát triển thị 

trường tài trợ chuỗi cung ứng và tài trợ thương mại tại Việt Nam và tại các nước 

trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các diễn giả sẽ tập trung trả lời các 

câu hỏi về: Xu hướng phát triển tài trợ chuỗi cung ứng trong những năm gần 

đây; Sự tham gia của các công ty công nghệ tài chính vào việc phát triển thị 

trường; Các nước nào trong khu vực hiện có thị trường tài trợ chuỗi cung ứng 

phát triển; Sự tham gia của các Chính phủ tại những nước này vào việc thúc đẩy 

sự tăng trưởng thị trường tài trợ chuỗi cung ứng và tài trợ thương mại, qua đó 

giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các thương nhân và các doanh 

nghiệp nông nghiệp tiếp cận tài chính; và Những kinh nghiệm và bài học trong 

việc phát triển tài trợ chuỗi cung ứng cho Việt Nam và các nền kinh tế đang phát 

triển khác trong khu vực Châu Á và Thái Bình Dương 

10 phút Ông Christopher Wohlert, Giám đốc bộ phận Tài trợ thương mại cho bên Phân 

phối, Wells Fargo 

10 phút Ông Kheng Leong Lee, Giám đốc khu vực, Khu vực Đông Nam Á & Nam Á, 

Hiệp hội Bao thanh toán Quốc tế (FCI)  

10 phút Ông Sanjay Chakrabarty, Phó Tổng Giám đốc Phụ trach bán lẻ, Ngân hàng 

Phương Đông (OCB) 

10 phút Bà Paula Maria Leynes Felipe, Chuyên gia về Quản trị rủi ro, Nhóm Tư vấn 

Các định chế tài chính, IFC 

10 phút Ông Yujiang Cai, Người sáng lập & Tổng giám đốc, 10000Link 

10 phút Bà Lin Yuan, Trợ lý Tổng Giám đốc, Trung tâm tham vấn tín dụng (CRC) chi 

nhánh Tianjin. 

10 phút 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 

10 phút UBình luận viên:U Ông Jinchang Lai, Trưởng nhóm Cơ sở Hà tầng tài chinh khu 

vực Đông Á và Thái Bình Dương, Chuyên gia trưởng Khu vực Tài chính, Tổ 

chức tài chinh quốc tế (IFC) 

10:20 – 10:30 Nghỉ giải lao 

10:30 – 12:00 PHIÊN II: Phiên thảo luận – Cơ hội và Thách thức phát triển thị trường 

Tài trợ Chuỗi cung ứng tại Việt Nam 

 Tại Việt Nam, trong bối cảnh có sự gia tăng đáng kể các khoản đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, các thành viên của ban thảo luận sẽ chia sẻ về các vấn đề như: Các 



                                                                                        
 
 

cơ hội nào dành cho các tổ chức tài chính, các công ty hàng đầu, và các DNNVV 

hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và phân phối để phát triển và tham gia vào 

thị trường tài trợ chuỗi cung ứng? Những trở ngại chính và những khoảng trống 

trên thị trường tác động vào sự phát triển của tài trợ chuỗi cung ứng là gì? Liệu 

các công ty hàng đầu có trụ sở tại Việt Nam đã tham gia vào thị trường tài trợ 

chuỗi cung ứng hay chưa? Các nhà hoạch đinh chính sách trong lĩnh vực tài 

chính và phi tài chính sẽ tham gia vào việc phát triển thị trường tài chính như 

thế nào?  

10 phút UNgười điều hànhU: Bà Phạm Thị Thanh Huyền, Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực 

Tài chính, IFC 

10 phút Bà Trần Kim Liên, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Tập đoàn Giống Cây 

trồng Việt Nam  

10 phút Ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Giám đốc, Công ty TNHH Tiến Thịnh 

10 phút Bà Thơ Nguyễn, Giám đốc Tài chính, Công ty Maxport Limited 

10 phút Ông Mohammad Mudasser, Trưởng nhóm Dịch vụ Tư vấn Vốn lưu động, 

PwC Việt Nam 

10 phút Ông Trần Hoài Phương, Phó Giám đốc khối KHDN, Ngân hàng TMCP Phát 

triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank)  

10 phút Ông Nguyễn Trần Nam, Đồng Sáng lập kiêm Giám đốc điều hành, Easyfin 

Technology Solution 

12:00 – 13:00 Ăn trưa 

13:00 – 14:45 PHIÊN III: Tài trợ Chuỗi cung ứng trong lĩnh vực nông nghiệp 

 Trong bối cảnh tài chính nông nghiệp là một chính sách ưu tiên của Việt Nam 

và hầu hết các nền kinh tế APEC đang phát triển khác, các diễn giả sẽ tập trung 

trao đổi về các vấn đề như: Khái niệm và mô hình tài trợ chuỗi cung ứng có thể 

được áp dụng cho ngành nông nghiệp như thế nào? Kinh nghiệm của Việt Nam 

và các khu vực thực hiện các chương trình tài trợ chuỗi nông nghiệp? Các bên 

tham gia đóng vai trò chính trong tài trợ chuỗi nông nghiệp tại Việt Nam? Một 

số vấn đề và những khó khăn gặp phải khi tài trợ vốn dựa trên các khoản phải 

thu và hàng hóa luận chuyển trong kinh doanh (tài trợ kho hàng) cho các doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tại khu vực nông thôn và các doanh nghiệp trong 

lĩnh vực nông nghiệp? Những hỗ trợ cần thiết của các cơ quan chính phủ trong 

việc phát triển tài trợ chuỗi nông nghiệp tại Việt Nam? 

10 phút UNgười điều hànhU: Ông Hans Dellien, Chuyên gia Tài chính nông thôn, Khu 

vực Đông Á & Thái Bình Dương, IFC 

10 phút 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 

10 phút Bà Đặng Thị Thanh Hồng, Phó trưởng Phòng Tín dụng ngành nông nghiệp- 

Vụ TDCNKT 

10 phút Ông Justin Liu, Phó Chủ tịch, CreditEase 

10 phút Ông Ryan Galloway, Giám đốc Phát triển thị trường, Nafoods Group JSC 

10 phút Ông Hoàng Văn Việt, Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Hồ 

Chí Minh 

10 phút Ông Srinath Keshavan, Giám đốc, Công ty Tư vấn Trade Risk Consulting 



                                                                                        
 
 

10 phút Ông David Whitehead – Trưởng Nhóm công tác về Kinh doanh trong lĩnh vực 

Nông nghiệp của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch Mavin Việt 

Nam  

14:45 – 15:00 Nghỉ giải lao 

15:00 – 16:30 PHIÊN IV:  Các dịch vụ hỗ trợ cho Tài trợ Chuỗi cung ứng 

 Theo nguyên tắc, tài trợ chuỗi cung ứng là việc tận dụng các mối liên kết trong 

chuỗi giá trị và tối ưu hóa các thế mạnh của các bên khác nhau tham gia trong 

chuỗi giá trị. Mỗi một bên tham gia Tài trợ chuỗi cung ứng sẽ không thể đứng 

độc lập. Để thực hiện hiệu quả tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ hỗ trợ điển hình 

nào của bên thứ 3 cần phải tham gia vào hệ sinh thái? Hiện nay, tại Việt Nam 

hay các nước khác trong khu vực, những loại hình dịch vụ hỗ trợ nào dành cho 

tài trợ chuỗi cung ứng đã sẵn có? Để triển khai và phát triển các dịch vụ hỗ trợ 

(ví dụ như các nền tảng công nghệ dành cho tài trợ chuỗi cung ứng, dịch vụ quản 

lý tài sản hay kho hàng, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, các dịch vụ tăng cường 

tín dụng, các bên tài trợ, v.v…), các hoạt động nào cần được thực hiện?   

10 phút UNgười điều hànhU: Ông Jinchang Lai, Trưởng nhóm Cơ sở Hà tầng tài chinh 

khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Chuyên gia trưởng Khu vực Tài chính, 

IFC  

10 phút Ông Phùng Anh Tuấn, Luật sư hợp danh, Công ty Luật VCI  

10 phút Ông Huỳnh Thanh Linh, Phó Giám đốc, Công ty Saigon Express  

10 phút Ông Trung Võ, Giám đốc, E-loan.vn  

10 phút Ông Krishna Chaitanya, Dịch vụ quản lý Vốn Lưu động, PwC Malaysia 

10 phút Ông Gerald Huang, Phó Chủ tịch cao cấp, Premium Technology, US 

10 phút Bà Thủy Ngô, Giám đốc quốc gia về bán hàng GTRF, Ngành Thương mại toàn 

cầu, Ngân hàng HSBC (Việt Nam) 

10 phút Ông Nikhilesh Goel, Đồng Sáng lập, Validus Capital 

16:30 – 17:15 THẢO LUẬN 

17:15 – 17:30 PHÁT BIỂU BẾ MẠC 

5 phút Ông Christopher Wohlert, Giám đốc bộ phận Tài trợ thương mại cho bên Phân 

phối, Wells Fargo, Giám đốc, Mạng lưới phát triển cơ sở hạ tầng tài chính 

(FIDN), APEC-ABAC 

5 phút Ông Jinchang Lai, Trưởng nhóm Cơ sở Hạ tầng tài chinh, khu vực Đông Á và 

Thái Bình Dương, Chuyên gia trưởng Khu vực Tài chính, Tổ chức Tài chinh 

Quốc tế (IFC) 
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