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PHÁT BIỂU KHAI MẠC



ÔNG 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.
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ÔNG WERNER GRUBER

Giám đốc Hợp tác, Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sĩ (SECO), 

Thụy Sĩ

Ông Werner Gruber là Giám đốc Hợp tác, Văn phòng Hợp tác Thụy Sĩ, Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt

Nam từ ngày 01/07/2021. Từ năm 2016-2020, Ông Gruber là Giám đốc Điều hành của Thụy Sĩ tại

Nhóm Ngân hàng Thế giới ở Washington DC. Ông có kinh nghiệm lâu năm về hợp tác phát triển

kinh tế đa phương và song phương. Ông là Trưởng đoàn đàm phán cho Thụy Sĩ trong quá trình

thành lập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB), là Thành viên Hội đồng Quản trị của

Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD) tại London, và trước đó là Giám đốc Vận hành

Bộ phận Hợp tác Kinh tế và Phát triển thuộc Cục Kinh tế Liên bang Thụy sĩ (SECO). Ông Gruber có

bằng Tiến sĩ Kinh tế Công cộng tại Đại học Fribourg, Thụy Sĩ.
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ÔNG 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.

.
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PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI SÁNG



ÔNG NGUYỄN HỒNG HẢI

Phó Cục trưởng, Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo
đảm (NRAST), Bộ Tư pháp Việt Nam

Ông Nguyễn Hồng Hải là một chuyên gia về pháp luật dân sự, trong đó có lĩnh vực bảo đảm thực 

hiện nghĩa vụ dân sự. Hiện tại ông là Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm -

Bộ Tư pháp Việt Nam, trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, chiến 

lược về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự và đăng ký biện pháp bảo đảm.
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ÔNG SANDEEP SABHARWAL

Tổng Giám đốc, Tập đoàn SLCM, Ấn Độ

Ông Sandeep Sabharwal là Tổng Giám đốc Tập đoàn SLCM từ khi thành lập năm 2009. Ông đã đưa tập đoàn từ một
kho hàng duy nhất ở một địa điểm thành mạng lưới bao gồm hơn 7500 kho hàng với công suất trên 1.844,93 triệu tấn
tại thời điểm 28/11/2021.
Ý tưởng xây dựng Tập đoàn xuất phát từ mong muốn tái thiết lĩnh vực này và Tập đoàn đã chứng tỏ năng lực trong triển
khai sản phẩm và dịch vụ hiệu quả để cải thiện lĩnh vực kho vận nông sản. Quy trình “AGRI REACH” hiện đang chờ cấp
bằng sáng chế), nhưng đã giúp giảm tổn thất sau thu hoạch từ 10% xuống chỉ còn 0,5% hoặc “Kissandhan” (NBFC thuộc
sở hữu toàn bộ của Tập đoàn) đã thay đổi mô hình tài trợ nông nghiệp và giúp đạt được “Bao trùm Tài chính” thực sự ở
quốc gia.
Sandeep có trên ba mươi năm kinh nghiệm đa dạng và phong phú trong các lĩnh vực như thu mua và lưu trữ hàng hóa,
tiếp thị và kinh doanh hàng hóa, chế biến, cung cấp dịch vụ kho hàng & dịch vụ tài chính trong ngành nông nghiệp. Ông
là người đi đầu vận động thay đổi chính sách với Chính phủ & các Phòng Công nghiệp liên quan. Ông là diễn giả nổi
tiếng trong một số Hội thảo Quốc gia & Quốc tế và các Hiệp hội ngành khác trong hơn hai thập kỷ.
Với sự lãnh đạo của ông Sabharwal, đến nay, tập đoàn đã được trao tặng hơn 50 Giải thưởng & Danh hiệu quốc tế và
trong nước, thuộc nhiều hạng mục khác nhau. Ngoài ra, ông đã được trao Chứng nhận về Hệ thống Biên nhận Kho
hàng của Hoa Kỳ từ Viện Nông nghiệp Quốc tế Norman Borlaug và Đại học Texas A & M. Sandeep có bằng MBA của
FMS, Delhi và trước SLCM, ông đã quản lý nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái nông nghiệp.
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ÔNG PANOS VARANGIS

Chuyên gia cao cấp, Nhóm các Định chế Tài chinh, IFC

Ông Panos Varangis gia nhập nhóm FIG vào tháng 7 năm 2020, trong vai trò chuyên gia cao cấp và trưởng nhóm toàn

cầu về tài chính nông nghiệp. Trước đó, ông Panos là Giám đốc Tài chính Nông nghiệp của bộ phận Phát triển thị trường

Tài chính, Nâng cao Năng lực Cạnh tranh và Đổi mới sáng tạo của Nhóm Ngân hàng Thế giới. Từ năm 2014, ông Panos

tham gia các dự án trên toàn cầu để thúc đẩy hoạt động tài trợ cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh

trong lĩnh vực nông nghiệp thông qua những cải thiện về chính sách công và các sản phẩm tài chính có sự tham gia của

khu vực tư nhân. Trước đó, ông Panos là trưởng nhóm tư vấn của IFC nhằm thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các doanh

nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nông nghiệp và nông dân cũng như cải thiện quản lý rủi ro. Trước khi gia nhập IFC,

ông Panos là Phó TGĐ Ngân hàng Nông nghiệp Hy Lạp (2004-2009) và là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Bảo

hiểm Agrotiki Insurance và Mindbank, một ngân hàng DNNVV ở Rumani (công ty con của ABG). Từ 1987 - 2004, ông

làm việc tại Ngân hàng Thế giới với nhiều vị trí khác nhau tại Phòng Hàng hóa Quốc tế, Phòng Thương mại Quốc tế,

Phòng Nghiên cứu của Ngân hàng và Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, và đã giám sát chương trình toàn

cầu về quản lý rủi ro hàng hóa và bảo hiểm chỉ số. Ông có bằng Tiến sĩ Kinh tế của Đại học Columbia ở New York.
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ÔNG BOB TROJAN

Chủ tịch & CEO, Token Insights & Financial Services 
Insights, US; và Thành viên của Nhóm FIDN

Ông Trojan là chuyên gia về cho vay thương mại và DNNVV quốc tế/công nghệ đổi mới, là nhà lãnh đạo tư tưởng, và
diễn giả của nhiều diễn đàn. Ông là Nhà Sáng lập và Tổng Giám đốc của Token Insights và Financial Services
Insights, những công ty tư vấn về chiến lược toàn cầu, FinTech, RegTech, và các vấn đề về quản lý/luật pháp, bao
gồm cải cách giao dịch bảo đảm. Từ năm 2012-2017, ông Trojan là Tổng Giám đốc Hiệp hội Tài chính Thương mại
(CFA) nay là SFNet, một tổ chức thương mại toàn cầu đại diện cho hơn 250 ngân hàng và công ty tài chính trong lĩnh
vực cho vay có tài sản bảo đảm, tài trợ chuỗi cung ứng, tài trợ thương mại, và bao thanh toán. Các thành viên CFA
đại diện cho khoảng 600 tỷ đô la trong loại hình tài trợ này mỗi năm.
Ngoài vai trò Sherpa/Đồng Sherpa trong các nhóm khác nhau theo khu vực, ông Trojan còn là Quan sát viên chính
thức của một số Nhóm Công tác phối hợp với Liên hợp quốc (Giao dịch bảo đảm, Tài trợ DNNVV và Siêu nhỏ, Tài sản
Số, Bao thanh toán, và Biên lai Kho hàng), được bổ nhiệm vị trí cố vấn cho Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ trong Hội
đồng Tư vấn Tài trợ Thương mại và thường xuyên trao đổi với cộng đồng quốc tế về xây dựng năng lực.
Trước đó, ông Trojan đã đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao khác nhau tại CIT, công ty cho vay có bảo đảm, bao thanh
toán, và cho thuê thiết bị trị giá hơn 65 tỷ USD trên toàn cầu, bao gồm vị trí giám đốc nhân sự và chuyên gia cao cấp
cho Phó Chủ tịch.
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ÔNG JINCHANGLAI

Chuyên gia cao cấp, Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính, 
Châu Á Thái Bình Dương, IFC; và Thành viên của Nhóm FIDN

Jinchang Lai hiện đang giữ vị trí Chuyên gia trưởng của Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính, Khu vực
Châu Á và Thái Bình Dương, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế giới.
Trước khi giữ vị trí hiện tại, ông là Chuyên gia trưởng trong lĩnh vực Tài chính, Trưởng nhóm Cơ sở hạ tầng
Tài chinh khu vực Đông Á & Thái Bình Dương; Trưởng Văn phòng IFC Thành Đô và Phó Giám đốc Dịch vụ
Tư vấn của IFC tại Trung Quốc và Mông Cổ.
Trước năm 2002, ông quản lý Bộ phận Đầu tư Khu vực Tư nhân tại Ngân hàng Phát triển Châu Phi; và
trước đó nắm giữ các vị trí như Chuyên gia Kinh tế Quốc gia Cấp cao, Trưởng Điều phối viên Chương trình,
Trợ lý Đặc biệt cho Phó chủ tịch điều hành, và Giám đốc Đầu tư của Ngân hàng Phát triển Châu Phi trong
giai đoạn 1992-2000. Ông cũng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của một ngân hàng khu
vực và một cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Châu Phi.
Trước năm 1992, ông làm việc tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc với tư cách là Cán bộ nghiên cứu và
Trưởng bộ phận. Ông có hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đầu tư khu vực tư nhân
và cải cách chính sách ở cả Châu Á và Châu Phi. Trong giai đoạn 2011-2016, ông là thành viên Hội đồng
quản trị của tổ chức Tài chính Vi mô lớn nhất tại Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, ông đã tích cực hỗ trợ chương trình nghị sự của APEC về cải cách cơ sở hạ
tầng tài chính, tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng cũng như phát triển thị trường Fintech. Ông hiện là một
trong những lãnh đạo của Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương (FIDN).
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NGƯỜI ĐIỀU PHỐI

BÀ HUYỀN PHẠM

Cán bộ Quản lý Chương trình Cơ sở Hạ tầng Tài chinh Việt 
Nam, Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính, Châu Á 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.

Bà Huyền Phạm có bằng Luật sư, Thạc sỹ Luật (LLM) và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA).
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PHIÊN LÀM VIỆC BUỔI CHIỀU



BÀ NGÔ T.T THỦY

Giám đóc quốc gia Khối kinh doanh GTRF, Nhóm Tài trợ các 
Khoản phải thu và Thương mại toàn cầu

Ngân hàng HSBC Việt Nam

Bà Thủy là Giám đốc Kinh Doanh, Bộ phận Thương Mại toàn cầu và tài trợ khoản phải thu của

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.
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ÔNG NICHOLAS BUDD

Tư vấn Tài trợ Kho hàng, IFC

Ông Nicholas Budd là đối tác đã nghỉ hưu của các công ty luật quốc tế White & Case và Dentons chuyên về tài trợ

thương mại và hàng hóa. Ông đã làm việc với các ngân hàng quốc tế lớn, công ty kinh doanh hàng hóa, và nhiều

khách hàng lớn khác trong công nghiệp, khai mỏ và kinh doanh nông nghiệp. Từ 1979 đến 1985, ông là giám đốc

điều hành của Collateral Trust Corporation, công ty quản lý tài sản bảo đảm do SGS và Citibank đồng sở hữu, hoạt

động tại 26 quốc gia. Ông là thành viên của nhóm chuyên gia cho Hội nghị Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc

tế (UNCITRAL) trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm và chứng chỉ kho hàng. Ông Budd đã tư vấn cho Quỹ Hàng hóa

Chung, Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên hợp quốc (UNOPS), Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu,

UNCTAD, IFC và USAID trong các dự án cải cách và hiện đại hóa luật pháp liên quan đến chứng chỉ kho hàng và

giao dịch hàng hóa ở Trung Quốc, Senegal, Bờ biển Ngà, Kenya, Uganda, Malawi, Ghana, Tanzania, Zimbabwe,

Ethiopia, Zambia, Nigeria, Nga, Ukraine và các đảo Thái Bình Dương.

Ông Budd sống ở Pháp và được chấp nhận hành nghề trước Tòa án Liên bang Hoa Kỳ và là thành viên của Đoàn

Luật sư Tiểu bang California và Đoàn luật sư Paris.

.
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ÔNG CHRISTOPHER WOHLERT
Trưởng ban Tài trợ Phân phối Thương mại, Wells Fargo; và 
Thành viên Nhóm FIDN

Ông Chris Wohlert là Trưởng ban Tài trợ 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
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ÔNG PHAN THANH NHƠN

Trợ lý Tổng Giám đốc (phụ trách quản lý bất động sản), Tập 
đoàn Lộc Trời, Việt nam

Ông Phan Thanh Nhơn hiện đang giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc (phụ trách quản lý bất động

sản) của Tập đoàn Lộc Trời, Việt Nam. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng, 

Tài chinh, Quản lý Bất động sản. Ông có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (MBA). 
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ÔNG ANDREA FORNARO

Giám đốc điều hành, Công ty Pacorini Việt Nam

Ông Andrea Fornaro là Giám đốc Điều hành của PGS ASIA Warehousing and Logistics, có trụ sở 
tại Singapore. Ông gia nhập Tập đoàn Pacorini từ năm 2003, đảm nhiệm các vị trí quản lý tại Braxin
và Việt Nam. Trước đây, ông từng làm việc trong các nhà máy sản xuất hàng hóa mềm, chịu trách 
nhiệm kỹ thuật ở Mexio, Ai Cập và Châu Âu.
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BÀ LAI PHƯƠNG VI

Giám đốc Phát triển Kinh doanh chiến lược, Công ty 
SmartLog, Việt Nam

Bà Lai Phuong Vi là Giám đốc Phát triển Kinh doanh Chiến lược của Công ty SmartLog. Bà có 17

năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Kho vận ở các vị trí điều hành cho các công ty APL

Logistics, UPS Express, DHL eCommerce và Smartlog Vietnam. Bà có bằng MBA Quản trị Kinh

doanh của trường đại học UQAM, Canada.
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BÀ KIRSTEN LI

Giám đốc Kinh doanh Chiến lược, Dịch vụ Tài chính GLP

Bà Kirsten chịu trách nhiệm xây dựng quan hệ chiến lược với khách hàng dọc theo chuỗi cung ứng 

trong nhiều ngành. Bà cũng đang thúc đẩy sự phát triển của các mô hình kinh doanh đổi mới sáng

tạo, như tài chính năng lượng tái tạo và robot trong vai trò dịch vụ cho Công ty Tài chính GLP.

Bà có trên 10 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ tài chính trên khắp thế giới. Trước khi gia nhập

GLP, Bà Kirsten từng là Phó Chủ tịch Phụ trách Chiến lược và Mua bán & Sáp nhập tại Ngân hàng

First Abu Dhabi. Bà cũng có 5 năm làm việc cho Tập đoàn Tư vấn Boston, chịu trách nhiệm lập kế

hoạch chiến lược cho các ngân hàng và công ty bảo hiểm.
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ÔNG JINCHANGLAI

Chuyên gia cao cấp, Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính, 
Châu Á Thái Bình Dương, IFC; và Thành viên của Nhóm FIDN

Jinchang Lai hiện đang giữ vị trí Chuyên gia cao cấp của Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chính, Khu vực
Châu Á và Thái Bình Dương, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Nhóm Ngân hàng Thế giới.
Trước khi giữ vị trí hiện tại, ông là Chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực Tài chính, Trưởng nhóm Cơ sở hạ tầng
Tài chinh khu vực Đông Á & Thái Bình Dương; Trưởng Văn phòng IFC Thành Đô và Phó Giám đốc Dịch vụ
Tư vấn của IFC tại Trung Quốc và Mông Cổ.
Trước năm 2002, ông quản lý Bộ phận Đầu tư Khu vực Tư nhân tại Ngân hàng Phát triển Châu Phi; và
trước đó nắm giữ các vị trí như Chuyên gia Kinh tế Quốc gia Cấp cao, Trưởng Điều phối viên Chương trình,
Trợ lý Đặc biệt cho Phó chủ tịch điều hành, và Giám đốc Đầu tư của Ngân hàng Phát triển Châu Phi trong
giai đoạn 1992-2000. Ông cũng được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng quản trị của một ngân hàng khu
vực và một cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Châu Phi.
Trước năm 1992, ông làm việc tại Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc với tư cách là Cán bộ nghiên cứu và
Trưởng bộ phận. Ông có hơn 34 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, đầu tư khu vực tư nhân
và cải cách chính sách ở cả Châu Á và Châu Phi. Trong giai đoạn 2011-2016, ông là thành viên Hội đồng
quản trị của tổ chức Tài chính Vi mô lớn nhất tại Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, ông đã tích cực hỗ trợ chương trình nghị sự của APEC về cải cách cơ sở hạ
tầng tài chính, tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng cũng như phát triển thị trường Fintech. Ông hiện là một
trong những lãnh đạo của Mạng lưới Phát triển Cơ sở Hạ tầng Tài chính Châu Á - Thái Bình Dương (FIDN).
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NGƯỜI ĐIỀU PHỐI

BÀ LIN HUANG

Trưởng nhóm Cơ sở hạ tầng Tài chính, Nhóm Tư vấn các 
Định chế Tài chính, Châu Á Thái Bình Dương, IFC

Bà Lin gia nhập IFC năm 2001 và lãnh đạo một số hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và cải cách chính
sách trong lĩnh vực báo cáo tín dụng, cải cách giao dịch bảo đảm, và phát triển tài trợ bảo đảm
bằng động sản, quản lý rủi ro và quản lý tài sản nợ và có của các ngân hàng thương mại, tài
chính vi mô. Trong lĩnh vực tài chính vi mô, bà quản lý hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều tổ
chức tài chính vi mô ở Trung Quốc. Bà cũng chỉ đạo thực hiện một số công trình nghiên cứu bao
gồm Lập bản đồ DNVVN ở các tỉnh Tứ Xuyên và Chiết Giang, tài trợ cho DNVVN, phát triển bền
vững của khu vực kinh tế tư nhân Trung Quốc, các cụm công nghiệp của Tứ Xuyên.
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ÔNG JULIUS CAESAR PARRENAS

Điều phối viên của Nhóm APEC-APFF; và Tư vấn Cao Cấp

Viện Nghiên cứu Daiwa, Nhật Bản

Ông Julius Caesar Parreñas là Cố vấn Cấp cao tại Viện Nghiên cứu Daiwa thuộc Tập đoàn
Chứng khoán Daiwa. Ông là điều phối viên cho Diễn đàn Tài chính Châu Á-Thái Bình Dương
(APFF), và đại diện Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC (ABAC) tại Hội nghị Bộ trưởng Tài
chính APEC. Trước vị trí hiện tại, Ông là Cố vấn cấp cao tại Ngân hàng Mizuho, Viện Nghiên cứu
Nomura, Công ty Chứng khoán Nomura, 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. 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.
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ÔNG HANS DELLIEN

Chuyên gia cao cấp phụ trách hạng mục tư vấn của Việt 
nam, Lào và Cam-pu-chia, Nhóm Tư vấn các Định chế Tài 
chinh, Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, IFC 

Ông Dellien là Chuyên gia cao cấp phụ trách hạng mục tư vấn của Việt nam, Lào và Cam-pu-chia,
Nhóm Tư vấn các Định chế Tài chinh, Khu vực Châu Á và Thái Bình Dương, Tổ chức 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 tại 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.
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