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ALFONSO GARCIA MORA
Phó Chủ Tịch của IFC - Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương

Ông Alfonso Garcia Mora hiện là Phó Chủ Tịch của IFC - Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương. Trên
cương vị này, ông Garcia Mora chịu trách nhiệm về tất cả hoạt động của IFC trong khu vực bao gốm
vận hành ứng phó với khủng hoảng COVID-19, phát triển các cơ hội cải cách/mở cửa thị trường cho
khu vực kinh tế tư nhân (Upstream pipeline) bắt nguồn từ các chiến lược quốc gia và đẩy mạnh cơ hội
hợp tác với nhiều đối tác nhằm tạo ra sức ảnh hưởng rộng rãi hơn.

Trước đó, ông Garcia Mora là Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu về Tài chính, Cạnh tranh và Đổi mới (FCI) của Nhóm Ngân
hàng thế giới (WBG). Ông lãnh đạo các hoạt động của Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực về ổn định và toàn vẹn tài chính, cơ
sở hạ tầng, tính toàn diện và khả năng tiếp cận thị trường vốn và thị trường tài chính dài hạn của hệ thống tài chính, công cụ tài
chính ứng phó rủi ro và thiên tai trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

Kể từ khi gia nhập WBG vào tháng 1 năm 2013, ông Garcia Mora đã làm việc trong vai trò lãnh đạo tại nhiều khu vực khác nhau
như Giám đốc khu vực Mỹ La tinh, Trung Đông và Bắc Phi, Đông Âu và Trung Á, tư vấn cho chính phủ, các cơ quan giám sát và
các cơ quan quản lý các nước về các dự án phát triển khu vực tài chính, tiếp cận tài chính, khủng hoảng ngân hàng, thị trường vốn
và các thể chế tài chính. Ông Garcia Mora quản lý Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính, dẫn đầu nhiều đoàn đánh giá, là đại
diện của WBG trong nhiều uỷ ban thuộc Ban Ổn định tài chính và các cơ quan xây dựng tiêu chuẩn khác.  

Trước khi bắt đầu công tác tại World Bank, ông Garcia Mora đã làm việc trong khu vực tư nhân trên 12 năm với các vai trò như
Giám đốc phụ trách hoạt động đối tác tại Tập đoàn tư vấn Analistas Financieros Internacionales.  

Ông Garcia Mora có bằng Tiến sĩ Kinh tế từ đại học Universidad Autonoma de Madrid và là nghiên cứu sinh tiến sĩ thỉnh giảng tại
Đại học Boston. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Tài chính từ Đại học Công giáo Leuven. Ông Garcia Mora đã giảng dạy và công bố
nhiều nghiên cứu về lĩnh vực tài chính – ngân hàng.  



ROSY KHANNA

Giám đốc IFC - Bộ phận Thị Trường Tài Chính

Bà Rosy Khanna là Giám đốc IFC - Bộ phận Thị Trường Tài Chính. Bà đã có hơn 30 năm kinh nghiệp
tại IFC trong đầu tư vào các dự án thuộc thị trường mới nổi trên toàn cầu bao gồm Châu Á, Mỹ La tinh, Châu
Âu và Châu Phi.

Bà giữ cả vai trò quản lý và chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và các quỹ PE/VC (quỹ đầu tư tư nhân/đầu
tư mạo hiểm). Trước khi quản lý hoạt động tài chính của IFC tại châu Á Thái Bình Dương, bà Rosy làm việc
với vị trí tương đương cho khu vực Mỹ La tinh và vùng Ca-ri-bê. Vai trò trước đó của bà bao gồm: Giám đốc
tín dụng tại Bộ phận quản lý rủi ro IFC trong nhiều ngành dọc và Giám đốc đầu tư các tổ chức tài chính, dẫn
dắt các giao dịch mang tính đột phá toàn cầu.
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KATIA D’HULSTER 

Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực tài chính của NHTG (WB)

Katia D’Hulster là Chuyên gia cao cấp về lĩnh vực tài chính tại Ngân hàng Thế giới, đặc biệt là trong các tiêu
chuẩn quốc tế về quy định và giám sát ngân hàng, phục hồi/xử lý ngân hàng yếu kém, và khung ứng phó với
khủng hoảng.
Bà đã cố vấn cho các ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát và chính phủ về các hoạt động trên, bao gồm
ứng phó với COVID-19. Tiến sĩ D’Hulster đã tham gia vào nhiều cuộc đánh giá độ ổn định tài chính (FSAPs)
và đã thực hiện phân tích, cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Đông Âu
và Trung Á, Nam Á, Thái Bình Dương.
Tiến sĩ D’Hulster giữ vị trí cấp cao trong Ngân hàng Thế giới tại Washington D.C, Viên và Sydney. Trước khi
làm việc tại Ngân hàng Thế giới, Tiến sĩ D’Hulster là một giám đốc cao cấp của một trong bốn ngân hàng lớn
tại Australia. Bà được bổ nhiệm vào Bank for International Settlement (BIS) trong hai năm.
Tiến sĩ D’Hulster có bằng tiến sĩ ngành Kinh tế học ứng dụng (Kĩ thuật thương mại) cấp bởi trường Đại học
Brussels. Bà đã vượt qua các kỳ thi chuyên môn và trở thành Kiểm toán viên độc lập tại Bỉ. Bà cũng có chứng
chỉ quản lý rủi ro FMR của Hiệp hội chuyên gia rủi ro toàn cầu (GARP) và chứng nhận quản lý rủi ro PRMIA.
Bà là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Giám đốc của Australia (GAICD).



RAJAGOPAL RAMAN

Trưởng bộ phận đầu tư vốn cổ phần toàn cầu

Nhóm các định chế tài chính của IFC

Rajagopal Raman là Trưởng bộ phận đầu tư vốn cổ phần toàn cầu của IFC tại Washington -
một thành viên của nhóm Ngân hàng thế giới. Với cương vị Trưởng bộ phận đầu tư vốn cổ
phần toàn cầu, Raj giám sát hoạt động đầu tư trong lĩnh vực tài chính (ngân hàng, công ty bảo
hiểm, tổ chức tài chính phi ngân hàng, fintech và các công ty dịch vụ tài chính khác) có quan
hệ hợp tác với các bộ phận đầu tư vùng trong lĩnh vực tài chính của IFC. Ông nắm giữ chức
chủ tịch Uỷ ban đầu tư về các hoạt động đầu tư mới và là một thành viên của Uỷ ban đầu tư
Fintech. Raj có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư với các lĩnh vực đầu tư hàng
đầu bao gồm nợ và vốn chủ sở hữu trên các thị trường mới nổi bao gồm Đông Nam Á, Châu
Âu, châu Phi và Mỹ La-tinh/vùng Ca-ri-bê. Kể từ khi làm việc tại IFC vào năm 1998, ông đã
nắm giữ nhiều vị trí tại Ban đầu tư và Ban rủi ro đầu tư của FIG.



ANDRES GOMEZ

Chuyên viên đầu tư cao cấp và Trưởng bộ phận Đầu tư Vốn

cổ phần - Nhóm các định chế tài chính của IFC - khu vực

Châu Á - TBD
Andres Gomez là Trưởng bộ phận Đầu tư Vốn cổ phần và chuyên viên đầu tư cao cấp của IFC
khu vực châu Á và Thái Bình Dương, hiện làm việc tại trụ sở Sing-ga-po. Với vai trò trưởng bộ
phận, Andres chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn vốn, cấu trúc và quản lý đầu tư của IFC trong
các trung gian tài chính bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính phi ngân
hàng trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Andres gia nhập IFC vào năm 2007. Kể từ
đó, ông đã làm việc với nhiều loại tài sản bao gồm nợ, tín dụng cấu trúc, tài sản chịu áp lực nợ,
vốn chủ sở hữu, và chuẩn vốn tự có (quasi-equity). Qua nhiều năm, Andres cũng đã làm việc
tại nhiều khu vực khác nhau, chủ yếu là Mỹ La tinh, và Châu Á từ năm 2014.



TAEHO KANG

Trưởng Chương trình khôi phục giá trị cho tài sản xấu

(DARP) tại Châu Á của IFC

Taeho Kang là Trưởng bộ phần DARP của IFC. Trước DARP, Taeho làm việc cho Công ty Quản lý tài sản

IFC phụ trách đầu tư vào các tổ chức tài chính tại các thị trường mới nổi. Trước khi gia nhập IFC, Taeho

đã có thời gian công tác tại bộ phận ngân hàng đầu tư của Morgan Stanley, tham gia vào nhiều thương vụ

Mua bán – sáp nhập (M&A) và Phát hành cổ phiếu (IPO) trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Taeho là Thạc sĩ

QTKD (MBA) của trường Wharton và cử nhân của trường Đại học Yonsei.



MICHAEL IPSON
Cựu chuyên gia ngành Ngân Hàng thương mại - Chuyên gia 

tư vấn của IFC 

Michael Ipson bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng tại Ban Châu Á – Chemical Bank – một trong
những ngân hàng tiền thân của JP Morgan-Chase vào năm 1979, từ New York và chi nhánh Hồng Kông
và Bắc Kinh với vai trò trưởng đại diện Trung Quốc. Từ Bắc Kinh ông về Hồng Kông với tư cách là
người đứng đầu các tổ chức tài chính, sau đó trở thành Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc điều hành ngân
hàng thương mại khu vực – Chemical Asia. Sau đó, ông giữ vị trí Phó Chủ tịch điều hành và Phó chủ tịch
HĐQT tại Ngân hàng quốc tế Châu Á – ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong và
sở hữu phần lớn bởi Tổ chức ngân hàng Ả Rập (Arab Banking Corporation) tại Ba-hrain và 20% sở hữu
với Tập đoàn China Everbright. Năm 2005, ông bắt đầu làm Chuyên gia chính về Ngân hàng tại IFC – trụ
sở Bắc Kinh. Năm 2007, ông được bổ nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia của Trung Quốc và Mông Cổ. Ông
từng là Giám đốc được IFC đề cử tại Ngân hàng Bắc Kinh (2005-2019) và Ngân hàng thương mại thành
phố Trị An (Xian City Commercial Bank) (2005-2009). Sau khi nghỉ hưu, ông giữ chức giám đốc đại diện
IFC tại công ty Jiangsu Leasing có trụ sở chính tại Nam Kinh (2011-2018), Quỹ đầu tư hợp tác Trung
Quốc – Đông Nam Á (2013-2019) và Ngân hàng Cổ phần Công Thương Việt Nam (2011-2017). Trọng
tâm của ông là về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, ngân hàng vừa và nhỏ và tài chính bền vững.



WILLIAM C. HAWORTH
Cựu chiến lược gia trưởng của IFC và Cố vấn IFC
Ông Hawort nguyên là Giám đốc chiến lược của Nhóm định chế tài chính
(FIG) tại IFC. Chuyên môn của ông là các vấn đề mang tính chiến lược trong
phát triển kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu. Hiện nay, ông vẫn tham gia
tích cực vào xây dựng chiến lược phát triển tài chính cho IFC và các quốc gia
lớn trong IFC như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông dẫn dắt
chiến lược Fintech toàn cầu vào năm 2017 và tiếp tục vai trò của mình tại Dự án
Phát triển thị trường Vốn cổ phần của IFC.

Ông Haworth gia nhập IFC vào năm 2003 với vai trò là Giám đốc tín dụng Khối nguồn vốn và tài chính,
sau đó từ 2005 đến 2007, chịu trách nhiệm danh mục thị trường tài chính tại Châu Á. Ông trở thành nhà
trưởng chiến lược từ 2008 đến 2017 khi ông nghỉ hưu.

Trước khi bắt đầu sự nghiệp tại IFC, ông Haworth giữ vai trò Partner trong một vài hãng tư vấn lớn về phát
triển lĩnh vực tài chính, tái cấu trúc thể chế, cải thiện hiệu suất và tư nhân hoá với tác động toàn cầu, bao
gồm: CEO của Barents Group tại Washington DC cho đến khi tập đoàn được sát nhập vào Tư vấn KPMG
vào năm 2000 và hợp tác với trên 25 ngân hàng tại 18 quốc gia về giải pháp ứng phó khủng hoảng như Me-
hi-co, Indonesia, Hàn Quốc, Australia, Nga, v.v. Ông có rất nhiều kinh nghiệm làm việc tại các vị trí trong
Ban Giám đốc và đã từng giữ các vị trí tương tự tại IFC.

Ông Haworth là chuyên gia quản lý rủi ro tài chính được chứng nhận thông qua Hiệp hội các chuyên gia rủi
ro toàn cầu, kể từ tháng 1 năm 2005 và có Chứng chỉ FinTech của MIT (2016). Ông tốt nghiệp Thạc sĩ
QTKD tại Đại học California – Berkeley năm 1977.


