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ÔNG NGUYỄN KIM ANH

Phó Thống Đốc – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam – Nguyễn Kim Anh bắt đầu công tác tại NHNN với vai trò Vụ
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ vào năm 2011. Ông được bổ nhiệm vị trí Phó Thống đốc vào năm
2015. Trước đó, ông là Giáo sư – Phó Hiệu trưởng Học viện Ngân hàng Việt Nam – đơn vị đào tạo
đại học và trên đại học của NHNN Việt Nam.



BÀ KIM-SEE LIM

Giám đốc Khu vực, Đông Á & Thái Bình Dương, IFC

Kim-See Lim là Giám đốc khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của IFC. Với cương vị này, Bà giám sát việc
thực hiện hoạt động chiến lược, đầu tư và tư vấn của IFC trong khu vực. IFC là tổ chức hoạt động trong lĩnh
vực phát triển và đầu tư vào khu vực tư nhân của Nhóm Ngân hàng Thế giới, có danh mục đầu tư 10 tỷ đô la
Mỹ trong khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.

Bà Lim là một chuyên gia đầu tư toàn cầu với 26 năm kinh nghiệm tại các thị trường mới nổi trên khắp Châu
Phi, Châu Á, Đông Âu và Châu Mỹ Latinh. Bà quản lý danh mục đầu tư và lãnh đạo các nhóm công tác trong
thực hiện và quản lý các khoản cho vay và đầu tư vốn cổ phần trong các ngành dịch vụ tiêu dùng, cơ sở hạ
tầng và tài chính. Bà Lim đã tham gia hội đồng quản trị và ủy ban cố vấn của nhiều công ty tư nhân.
Sự nghiệp toàn cầu của bà trong lĩnh vực tài chính phát triển đã đưa bà đến hơn 30 quốc gia bao gồm các thị
trường cận biên như Belarus, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Dominica, Kenya, Mozambique, Myanmar,
Rwanda và nhiều quốc gia khác.

Bà Lim đặc biệt quan tâm các vấn đề về biến đổi khí hậu, tăng trưởng bao trùm và đổi mới sáng tạo. Bà sống
tại Hồng Kông và thông thạo tiếng Anh, tiếng Quảng Đông và tiếng Bahasa. Bà Lim thích đi bộ đường dài,
khám phá các món ăn và địa điểm du lịch mới.
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Katia D’Hulster là Chuyên gia Tài chính Cao cấp của Ngân hàng Thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu chuẩn quốc tế về quy
định và giám sát ngân hàng, phục hồi và giải thể ngân hàng, 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 trong lĩnh vực nêu 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 thực
hiện các nghiên cứu chuẩn đoán, cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho nhiều quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á, Đông Âu,Trung Á,
Nam Á, và Thái Bình Dương.

Tiến sĩ D’Hulster giữ các vị trí cao cấp trong Ngân hàng Thế giới tại Washington DC, Viên và Sydney. Trước khi gia nhập
Ngân hàng Thế giới, Tiến sĩ D’Hulster là quản lý cao cấp tại Cơ quan Giám sát An toàn Tài chính Úc (APRA), trưởng nhóm
giám sát an toàn một trong bốn ngân hàng lớn nhất Úc. Bà cũng được biệt phái sang Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) ở
Basel trong hai năm.

Tiến sĩ D’Hulster có bằng tiến sĩ Kinh tế học Ứng dụng tại 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 cũng theo học tại Viện Thành viên Hội đồng quản trị của Australia (GAICD).

BÀ KATIA D’HULSTER 

Chuyên gia Tài chính Cao cấp, NHTG



Ông Karlis Bauze là Chuyên gia Tài chính Cao cấp của FinSAC, Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG), tại Vienna với
lĩnh vực chuyên môn chính là nợ xấu. Trước khi gia nhập WBG vào tháng 4/2016, ông đảm nhiệm vị trí Chuyên
viên phân tích chính sách tại Ủy ban châu Âu (EC) ở Athens (Hy Lạp) và là đại diện của EC tại Quỹ ổn định tài
chính Hellenic (Ban điều hành và Hội đồng chung). Ông tích cực tham gia vào công việc của nhóm tài chính EC,
hợp tác với IMF và ECB, tham gia soạn thảo và thực hiện chương trình điều chỉnh kinh tế Hy Lạp trong ba năm
(2013-2015). Trước đó, ông đã lãnh đạo Vụ Chính sách Tiền tệ và Ổn định Tài chính tại Ngân hàng Latvia (Ngân
hàng Trung ương) trong 5 năm, bao gồm cả thời gian xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính ở Latvia. Ở vị trí này, ông
đã (i) tham gia tích cực vào công việc của Văn phòng Thống đốc, (ii) là thành viên của EFC (ủy ban Sherpa cho
ECOFIN - cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính Châu Âu), (iii) làm việc trong chương trình điều chỉnh kinh tế của
Latvia, và (iv) đã góp phần vào sự ổn định tài chính ở Latvia. Trước khi hoạt động trong lĩnh vực chính sách tiền tệ
và các vấn đề ổn định tài chính, ông đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị trường tài chính tại Vụ Hoạt
động Thị trường của Ngân hàng Latvia. Karlis có bằng Thạc sĩ Tài chính của Đại học Latvia và chứng chỉ CFA.

KARLIS BAUZE

Chuyên gia Tài chính Cao cấp, Nhóm Ngân hàng Thế giới



Nina Mocheva là Chuyên gia Tài chính Cao cấp của Bộ phận Xử lý nợ & Phá sản của WBG, làm việc tại
Washington DC. Nina là một luật sư được đào tạo song song về cả pháp luật dân sự và thông luật. Bà chuyên hỗ
trợ các nước thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới trong việc cải thiện định chế xử lý nợ và mất khả năng
thanh toán, cũng như thực hiện các cơ chế giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), như trọng tài và hòa giải thương
mại (hòa giải riêng và hòa giải tại tòa). Nina đã tham gia vào các cải cách luật pháp về xử lý nợ và mất khả năng
thanh toán gần đây ở Việt Nam, CHDCND Lào, Ai Cập và Liberia và những nước khác. Bà đặc biệt quan tâm đến
sự giao thoa của pháp luật trong xử lý mất khả năng thanh toán, cưỡng chế nợ và giải quyết tranh chấp thay thế,
và đã có nhiều ấn phẩm, tài liệu chuyên sâu về các chủ đề này.Trước khi gia nhập Nhóm Ngân hàng Thế giới, Nina
đã làm việc trong lĩnh vực trọng tài và tranh tụng quốc tế tại một công ty luật lớn ở Washington DC, nơi bà tư vấn
cho các chính phủ và các công ty tư nhân về giải quyết tranh chấp quốc tế liên quan đến đầu tư nước ngoài. Bà là
một hòa giải viên được CEDR công nhận và đã tổ chức nhiều hội thảo về hòa giải thương mại cho các hòa giải
viên và các nhà hoạch định chính sách. Nina có bằng Thạc sỹ Luật Quốc tế của Trường Luật Đại học Georgetown
theo chương trình học bổng Fulbright và bằng thạc sĩ luật của Đại học Sofia, Bulgaria. Bà thông thạo tiếng Anh,
tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bungari và có kiến thức về tiếng Nga.

NINA MOCHEVA

Chuyên gia Tài chính Cao cấp, Ban Tài chính, Cạnh tranh và

Đổi mới Sáng tạo (FCI), Nhóm Ngân hàng Thế giới
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Ông Nguyễn Quốc Hùng là Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam từ tháng 12/2020. Trước đó Ông
có hơn 3 năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cương vị Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành
kinh tế. Ông cũng từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV của Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC). Trước
đó ông là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp, một trong những ngân hàng lớn nhất Việt nam.
Ông Hùng có bằng Tiến sỹ Kinh tế và bằng Cử nhân Ngân hàng của Học viện Ngân hàng.

ÔNG NGUYỄN QUỐC HÙNG

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam 



Darryl Dong, Chuyên gia Tài chính Cao cấp của IFC, hỗ trợ Giám đốc Quốc gia của IFC Việt Nam trong
việc giám sát các hoạt động và đầu tư của IFC. Darryl là một chuyên gia phát triển thị trường, thiết lập các
mối quan hệ đối tác chiến lược, khởi tạo và đứng đầu các dự án đổi mới và xây dựng các nền tảng cho
việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ của IFC. Ông tập trung vào việc tạo ra các giải pháp tích hợp cho
các đối tác của IFC bằng phương pháp tiếp cận toàn diện

Trước khi chuyển đến Việt Nam, Darryl đã có có kinh nghiệm làm việc ở châu Á trong 20 năm qua, từ GE
Capital ở Tokyo, AIG Investments ở HongKong đến IFC khu vực Châu Á ở Singapore. Ông là người có
nhiều kinh nghiệm trong xử lý, quản lý nợ xấu và am hiểu về sự năng động của thị trường châu Á trong
việc ứng phó với những rủi ro lớn. Ông có bằng Kỹ sư Xây dựng và bằng MBA về cả Xây dựng / Quản lý
Dự án và Tài chính, của Đại học British Columbia, Vancouver và Đại học Golden Gate, San Francisco.

ÔNG DARRYL DONG

Chuyên gia Tài chính Cấp cao của IFC



KEITH POGSON

Giám đốc cao cấp – Dịch vụ tài chính, Châu Á Thái Bình Dương,

Ernst & Young

Keith Pogson là Giám đốc cao cấp khối Dịch vu tài chính của EY ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, có trụ sở
tại Hồng Kông. Keith là người sáng lập Tổ chức Dịch vụ Tài chính của EY ở Châu Á Thái Bình Dương và ông
cũng phụ trách hoạt động bảo đảm cho các thị trường Ngân hàng và Thị trường Vốn trên toàn cầu (một công việc
kinh doanh trị giá 1,6 tỷ đô la), bao gồm các hoạt động kinh doanh AML/CTF. Ông cũng giữ vai trò tích cực trong
việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính rộng lớn hơn bao gồm cả bảo hiểm tại các thị trường Cận
biên và Mới nổi. Keith đại diện cho EY trong Nhóm Công tác Ngân hàng của Ủy ban Thực hành Công cộng Toàn
cầu. Ông cũng tham gia vào hoạt động tái cấu trúc nhiều hệ thống tài chính trong khu vực bao gồm hệ thống ngân
hàng Trung Quốc và các cải cách đang diễn ra ở Lào, Việt Nam, Mông Cổ, Sri Lanka và Myanmar. Ông có hơn 30
năm kinh nghiệm chuyên môn với trọng tâm là thay đổi quy định, và sở hữu các mạng lưới và liên hệ trong toàn
ngành

Keith tốt nghiệp hạng ưu bằng Cử nhân Khoa học Quản lý, Trường Kinh doanh Warwick và nhận Giải thưởng
Lucas. Ông cũng là Thành viên ICAEW, nguyên Chủ tịch, trưởng Ủy ban Kiểm toán và là Thành viên của
HKICPA, Thành viên của Viện Đầu tư và Chứng khoán Hồng Kông, thành viên Hội đồng Giải quyết Bồi thường
của Phó Chủ tịch Ủy ban Niêm yết của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông , cố vấn danh dự và thành viên
của Ủy ban Tài chính, Truyền thông và Quản trị của Hội đồng Báo cáo Tài chính, Hồng Kông.
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KYLE FRANCIS KELHOFER

Giám đốc Quốc gia của IFC tại Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào

Ông Kyle Kelhofer là Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam, Campuchia và CHDCND Lào của IFC tại
văn phòng Hà Nội,chịu trách nhiệm phát triển và giám sát chiến lược cũng như hoạt động của
IFC và quản lý quan hệ khách hàng chiến lược tại ba quốc gia này. Ông Kyle đã có gần 20 năm
công tác tại IFC trong nhiều lĩnh vực và khu vực bao gồm: chương trình tài chính vi mô tại Châu
Phi và chương trình tài chính sử dụng năng lượng hiệu quả tại Đông Âu và Trung Đông; dẫn dắt
dự án tài trợ cấp địa phương đầu tiên của IFC tại Đông Âu và Mê-hi-cô; hỗ trợ hoạt động của IFC
tại Gha-na và sau đó phụ trách bộ phận Tài chính Doanh nghiệp Toàn cầu trong khu vực, lãnh
đạo các nỗ lực nâng tầm hoạt động của IFC tại Bang-la-đét, Bhu-tan và Nê – pan.

Ông tốt nghiệp đại học Dartmouth chuyên ngành Toán và có bằng Thạc sĩ về Tài chính và Kinh tế
quốc tế tại Đại học California, Santa Barbara.


