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thông tin diễn giả phiên toàn thể

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM TRỞ THÀNH MỘT ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG 
CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO NGHỊ QUYẾT 
10-NQ/TW CỦA HỘI NGHỊ TW 5 KHÓA XII VÀ NGHỊ QUYẾT 98-NQ/CP CỦA CHÍNH PHỦ

SPEAKER’S INFORMATION PLENARY SESSION

THE DEVELOPMENT OF VIETNAM’S PRIVATE ECONOMIC SECTOR AS A DRIVING FORCE OF THE SOCIALIST-
ORIENTED MARKET ECONOMY UNDER RESOLUTION 10-NQ/TW OF THE 5TH PLENUM OF THE 12TH PARTY 

CENTRAL COMMITTEE AND RESOLUTION 98-NQ/CP OF THE GOVERNMENT

Gs.ts Nguyễn Thiện Nhân
ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, BÍ THƯ THÀNH ỦY THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 Prof.Dr. nguyen thien nhan
MEMBER OF THE POLITBURO,

SECRETARY OF HO CHI MINH CITY PARTY COMMITTEE

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953 tại Cà Mau. Trong những năm 1972 đến 1979, ông là Nghiên cứu sinh và có bằng Tiến 
sỹ ngành Điều khiển học tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg, Cộng Hòa Dân Chủ Đức. Trở về nước, ông công tác tại Viện Kỹ thuật quân 
sự - Bộ Quốc phòng, sau đó ông dành 2 năm theo học ngành kinh tế thị trường tại trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg - Cộng Hòa 
Liên Bang Đức.

Từ 9/1995-4/1997, ông công tác tại trường Đại học Bách khoa TP.HCM với chức vụ Phó hiệu trưởng. Trong thời gian này, ông đạt 
học hàm Phó giáo sư kinh tế. Ông nhận học hàm Giáo sư kinh tế vào năm 2002.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Chính phủ như Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (2006-2010), Phó Thủ tướng 
Chính phủ (2007-2013). Tại hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa 11 (tháng 5/2013), ông được bầu vào Bộ Chính trị và Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 7, 8 (nhiệm kỳ 2014-2019).

Ông là ủy viên BCH TƯ khóa 10, 11, 12; ủy viên Bộ Chính trị khóa 11, 12. Từ ngày 10/5/2017 đến nay, ông được phân công giữ 
chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

---

Prof.Dr. Nguyen Thien Nhan was born in 1953, in Ca Mau. From 1972 to 1979, he was a fellow and gained PhD degree in 
Cybernetics at Technical University Magdeburg - German Democratic Republic. After that, he came back to Vietnam and worked 
at Military Technical Academy - Ministry of National Defence before spending 2 years at Technical University Magdeburg - German 
Democratic Republic, majoring in market economy.

From September 1995 to April 1997, H.E Nguyen Thien Nhan worked at Ho Chi Minh City University of Technology as a Vice 
President. In this time, he received his title of Associate Professor and then became an Economic Professor in 2002.

H.E Nguyen Thien Nhan had held various key positions in the Government such as Minister of Education and Training (2006 - 
2010), Deputy Prime Minister (2007 - 2013). In the 7th Plenum of the Party Central Committee 11th tenure, he was selected into the 
Politburo and as the President of the Vietnam Fatherland Front Central Committee 7 and 8th tenure (2014 - 2019).

H.E Nguyen Thien Nhan is a Member of the Party Central Committee 10th, 11th, 12th tenure; Member of the Politburo 11th,12th 
tenure. Since May 10, 2017, he has been appointed as the Secretary of Ho Chi Minh City Party Committee
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ÔNG Vũ Thế Bình 
PHÓ CHỦ TỊCH, HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM (VITA)

Mr. Vu The Binh 
VICE CHAIRMAN, VIETNAM TOURISM ASSOCIATION (VITA)

Ông Vũ Thế Bình là cử nhân chuyên ngành toán học của Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngoài vai trò hiện tại là Phó Chủ tịch 
thường trực của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, ông còn là người đứng đầu của Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, nguyên vụ trưởng Vụ Lữ 
hành của Tổng cục Du lịch Việt Nam, nguyên giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch thuộc Tổng cục Du lịch Việt Nam.

Trong suốt quá trình công tác, những đóng góp cho sự phát triển ngành du lịch nước nhà của ông đã được đánh giá cao 
và ghi nhận xứng đáng bằng các phần thưởng danh giá như: huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng, 
bằng khen do Thủ tướng Chính phủ trao tặng. Ông Bình cũng chính là tác giả của cuốn sách hướng dẫn du lịch “Non Nước Việt 
Nam”, được độc giả đón nhận và in tái bản lần thứ 12.

---

Mr. Vu The Binh graduated as a bachelor of Mathematics, Hanoi National University. He has been working as a member of 
several organizations including Standing Vice Chairman of Vietnam Tourism Association (VITA), Chairman of Vietnam Society of 
Travel Agents (VISTA), former General Director of Travel Department of Vietnam National Administration of Tourism (VNAT), former 
General Director of Tourism Technology Center.  

In the course of his work, Binh has been recognized for his contributions to the national tourism including being awarded 
the first - class Labor Order by the President, Certificate of Merit by the Prime Minister, an author of Vietnam tourism handbook 
“Non Nuoc Viet Nam”.

ÔNG TRƯƠNG GIA BÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

Mr. Truong gia binh
CHAIRMAN, FPT CORPORATION

Năm sinh: 1956

Ngày 13/09/1988, ông Trương Gia Bình đã cùng với 12 nhà khoa học khác của Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn để thành lập 
ra Công ty Công nghệ Thực phẩm FPT, tiền thân của Công ty Cổ phần FPT.

Trong suốt quá trình phát triển, ông luôn là linh hồn, là người tập hợp lực lượng và luôn đưa ra những định hướng chiến lược 
quan trọng trong từng giai đoạn để giữ vững sự tăng trưởng vượt bậc của FPT.

Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT đã trở thành Công ty công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu của Việt Nam và đang nỗ lực 
để trở thành một Công ty mang tầm vóc quốc tế.

Không chỉ là nhà lãnh đạo doanh nghiệp, ông còn là người có tâm huyết với đất nước và có ảnh hưởng đến các chính sách 
của Chính phủ trong việc phát triển ngành công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Quá trình công tác:

- 2017 đến nay: Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách TTHC 

- 2017 đến nay: Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân

- 2015 đến nay: Chủ tịch Câu lạc Bộ Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao - Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam 

- 2015 đến nay: Phó Chủ tịch thứ nhất Hiệp hội Công nghiệp điện toán Châu Á - Châu Đại Dương ASOCIO 

- 2013 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT

- 2012 đến nay: Thành viên hội đồng quốc gia về phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh 

- 2012 - 2013: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT

- 2009 - 2012: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần FPT

- 2002 đến nay: Ủy viên Ban chấp hành Liên minh dịch vụ CNTT thế giới (WITSA) 

- 2002 - 2009: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT

- 2001 đến nay: Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA)

- 1998 - 2005: Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam

- 1988 - 2002: Tổng Giám đốc Công ty FPT

Ông tốt nghiệp Khoa Toán cơ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov), Liên Xô cũ (nay thuộc Liên bang Nga) năm 
1979; ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cũng tại trường đại học này năm 1982; ông được nhà nước phong tặng danh hiệu Phó 
Giáo sư năm 1991.

---

Born: 1956

On 13th September 1988, Mr. Truong Gia Binh has founded FPT together with twelve other Vietnamese scientists. Under his 
guidance, FPT has become a leading ICT conglomerate in Vietnam with revenue of nearly $1 billion in 2018. In honor of his contribution 
to Vietnamese IT sector, he has received Nikkei Asia Prize 2013 in the category of regional growth.

He’s interested in the development of Industrial Revolution 4.0, Digital Transformation, and Artificial Intelligence among other 
topics.

Since 2001, he has founded Vietnam Software Association and remains its Chairman since then. He has been Associate Professor 
since 1991, Dean of Business Administration Department of Hanoi School of Business, Hanoi National University from 1995 to 2013 and 
the Chairman of Vietnam Young Enterprises Organization from 1998 to 2005. 

Mr. Binh received his Bachelor of Sciences in 1979 from Mechanical Mathematics Department of Moscow National General 
University, Lomonosov. He obtained his PhD in 1982 from the same institution.
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ông NGUYỄN TRUNG CHÍNH
ĐỒNG SÁNG LẬP, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC, TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Mr. NGUYEN TRUNG CHINH
CO-FOUNDER, CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS

CEO, CMC CORPORATION  

Ông Nguyễn Trung Chính hiện đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC. Ông 
là một trong hai thành viên sáng lập và đóng vai trò trụ cột quan trọng nhất đưa CMC từ một Công ty tin học 20 thành viên vào 
năm 1993 trở thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với 2,600 cán bộ nhân viên.

Từ năm 1988 đến năm 1993, ông là cán bộ nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Công nghệ quốc gia (NACENTECH). Năm 1993, 
ông cùng ông Hà Thế Minh - Cố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ CMC rời NACENTECH và thành lập công ty tin học. Từ năm 
1995 đến 2011, ông Chính cùng các cộng sự lần lượt thành lập các công ty thành viên quan trọng của CMC như CMC SI Hà Nội, 
CMC Software, CMC P&T, CMS, CMC Ciber, CMC Infosec, CMC Telecom, CMC SI Sài Gòn, CMC Global.

Năm 2000, ông được vinh danh là Doanh nhân Sao đỏ. Năm 2004, ông vinh dự nhận Huân chương Lao động Hạng 3 do 
Nhà nước trao tặng. Đồng thời, ông cũng nhận các giải thưởng: Doanh nhân Việt Nam xuất sắc năm 2008 và lọt Top 50 nhà 
Lãnh đạo Doanh nghiệp xuất sắc năm 2014 - năm 2015. Năm 2016, ông Chính được bầu giữ chức Phó chủ tịch Vinasa nhiệm kỳ 
2016 - 2020. Năm 2017, ông Nguyễn Trung Chính được bình chọn trong Top 10 nhân vật có ảnh hưởng tới Internet Việt Nam trong 
10 năm. Năm 2018, ông được Bộ Thông tin & Truyền thông trao tặng Bằng khen vì những đóng góp cho ngành Công nghệ Thông 
tin - Truyền thông nói riêng và xã hội nói chung.

Tập đoàn Công nghệ CMC là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Việt Nam với hơn 26 năm hình thành và 
phát triển trong 3 lĩnh vực kinh doanh chính: Giải pháp Công nghệ (Technology & Solution), Kinh doanh Quốc tế (Global Business) 
và Viễn thông (Telecommunications). CMC đã xây dựng và phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp cho 2,600 nhân viên và 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: Top 2 doanh nghiệp công nghệ thông tin - viễn 
thông tư nhân uy tín tại Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Huân chương Lao động hạng Ba (2005), hạng Hai 
(2010), hạng Ba (2018). Năm tài chính 2018, doanh thu lũy kế toàn Tập đoàn đạt gần 6,000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 
300 tỷ đồng

---

Mr. Nguyen Trung Chinh is Chairman of Board of Directors and CEO of CMC Corporation. He is known as the Co-founder and 
the most important person in building CMC from an informatics company with only 20 staffs in 1993 to the leading ICT Corporation 
in Vietnam with 2,600 employees.

From 1988 to 1993, he worked as a researcher in Vietnam National Center for Technological Progress (NACENTECH). In 1993, 
he and Mr. Ha The Minh - Late Chairman of CMC Corporation - left NACENTECH and established their own IT Company. From 1995 
to 2011, Mr. Chinh and his partners established CMC’s most important members: CMC SI, CMC Software, CMC P&T, CMS, CMC 
Ciber, CMC Infosec, CMC Telecom, CMC SI Sai Gon, CMC Global.

He was awarded Sao Do Businessman Honor in 2000, the Labor Third National Class Medal in 2004, Vietnamese Outstanding 
Businessmen in 2008, Top 50 Most Respected Businessmen in 2014 and 2015. In 2016, Mr. Chinh was elected as the Deputy Chairman 
of Vinasa (period 2016 - 2020). In 2017, Mr. Chinh was listed in the top 10 people that have influenced Vietnam Internet during 
10 years. In 2018, he was awarded the Certificate of Merit by the Ministry of Information and Communications (MIC) for his 
contributions to ICT in particular and to the society in general.

CMC Corporation is one of the leading technology firms in Vietnam with more than 26 years of establishment and development 
in 3 main business fileds: Technology & Solution, Global Business, Telecommunications. CMC has constructed and developed the 
professional working environment for 2,600 employees and gained many considerable achievements in production and business 
activities such as: Top 2 reputed enterprises of IT & Telecom in Vietnam, Top 500 largest enterprises in Vietnam, Labor Third National 
Class Medal (2005), Second (2010) and Third (2018). In the fiscal year 2018, led by Mr.Chinh, total consolidated revenue of CMC 
was 260 million USD, pre-tax profit reached more than 13 million USD.

Bà Thái Hương
NHÀ SÁNG LẬP-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHIẾN LƯỢC TẬP ĐOÀN TH

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG BẮC Á
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NHÂN NỮ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ CAO TRONG NÔNG NGHIỆP

CHỦ TỊCH QUỸ VÌ TẦM VÓC VIỆT

MRS. THAI HUONG
FOUNDER - CHAIRMAN OF STRATEGIC COUNCIL OF TH GROUP

DEPUTY CHAIRMAN - GENERAL DIRECTOR OF BAC A BANK
CHAIRMAN OF VIETNAM ASSOCIATION FOR WOMEN ENTREPRENEURS

CHAIRMAN OF ASSOCIATION OF HIGH-TECH AGRICULTURE 
CHAIRMAN OF FOR VIETNAMESE STATURE FOUNDATION

Nữ doanh nhân Thái Hương được mệnh danh là “người đàn bà sữa” quyền lực của Việt Nam với thương hiệu TH: “True 
Happiness- hạnh phúc đích thực” dựa trên giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”. Bà liên tiếp được tạp chí tài chính danh tiếng 
Forbes bình chọn Top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á năm 2015, 2016. Bà là người tiên phong xây dựng nền nông nghiệp 
sạch, hữu cơ; nông nghiệp dụng công nghệ cao, khởi dựng Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa năm 2008, xác lập kỷ lục 
Trang trại ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á với quy mô 45.000 con, ghi tên ngành sữa Việt Nam trên bản đồ sữa thế 
giới; hiện tại sản phẩm sữa mang thương hiệu TH true MILK chiếm trên 40% thị phần sữa tươi của Việt Nam.

Bà cũng hỗ trợ, chính phủ thực hiện các chương trình an sinh xã hội lớn, các hoạt động xã hội, xoá đói giảm nghèo tại 
Việt Nam, đặc biệt là chương trình Sữa học đường quốc gia, góp phần cải thiện thể lực, tầm vóc người Việt, nâng cao sức 
cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam trên trường quốc tế.

Với những cống hiến đặc biệt, bà đã nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế: Giải Gulfood outstanding 
achievement (Giải thành tựu nổi bật cho đóng góp cộng đồng) tại Dubai; Giải Nữ doanh nhân tiêu biểu Asean; Giải Đại sứ 
thương mại toàn cầu (do Hội doanh nghiệp nữ Los Angeles, Mỹ trao tặng); Giải Lãnh đạo có trách nhiệm cộng đồng (Philipine). 
Năm 2018, Bà Thái Hương được ghi nhận là Lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội ở châu Á, do tổ chức Enterprise Asia 
trao tặng. Bà cũng đã trở thành nữ doanh nhân đầu tiên của Việt Nam được trao Giải thưởng “Doanh nhân xuất sắc của năm” 
tại Stevie Awards - giải thưởng được coi là giải Oscar trong kinh doanh.

---

The businesswoman Thai Huong, known as a “milky woman” with the brand of TH: “True Happiness - Hanh phuc dich thuc” 
based on the core value “For the health of the community”. She is the pioneer in building clean and organic agriculture; high - 
techonology in Agriculture, start up the project of dairy farming and milk processing in 2008, achieved the record for the largest 
high-tech farm in Asia with a scale of 45,000, marked Vietnam’s dairy industry on the world milk map; Currently, milk products with 
the TH true MILK brand account for over 40% of Vietnam’s fresh milk market share, implementing the School Milk Program - For 
Vietnamese stature.

She is also the pioneer, assisting the government in implementing significant social security programs, social activities, 
poverty reduction in Vietnam, especially the national School Milk Program, contributing to improving the physical strength and 
stature of Vietnamese people, improving the competitiveness of Vietnam’s quality of human resources in the international arena.

With special dedication, she has received many domestic and international awards: Gulfood outstanding achievement 
award (Outstanding achievement award for community contribution) in Dubai; Typical ASEAN Businesswoman Award; Global 
Trade Ambassador Award (awarded by Association of Los Angeles Businesswomen); Leadership Award for Community 
Responsibility (Philippines). In 2018, Mrs. Thai Huong was recognized as a socially responsible business leader in Asia, awarded by 
Enterprise Asia. She also became the first Vietnamese businesswoman to be awarded as the “Excellent Entrepreneur of the Year” 
award at Stevie Awards - the award is considered as an Oscar in business.
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ông DON LAM
ĐỒNG SÁNG LẬP VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN VINACAPITAL

Mr. DON LAM
CO-FOUNDER AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam, Ông Don Lam là chuyên gia về đầu tư, mua bán & sáp nhập, tái cấu 
trúc doanh nghiệp và tư nhân hóa. Là đối tác sáng lập Tập đoàn VinaCapital, Ông đã giám sát sự tăng trưởng của công ty từ 
một đơn vị quản lý quỹ có giá trị 10 triệu USD vào năm 2003 thành một công ty quản lý đầu tư và phát triển bất động sản hàng 
đầu ở Đông Nam Á, với danh mục tài sản đa dạng trị giá gần 2 tỷ USD. Trong 14 năm qua, Tập đoàn VinaCapital đã đầu tư gần 
5 tỷ USD vào Việt Nam.

Để đóng góp cho cộng đồng, vào năm 2007, Ông Don Lam thành lập Quỹ VinaCapital, với nhiệm vụ là thúc đẩy sự phát 
triển cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam bằng cách tạo cơ hội phát triển thông qua các dự án giáo dục và y tế. Trong 
mười năm qua, Quỹ đã tài trợ phẫu thuật cứu sống hơn 5.000 trẻ em tại Việt Nam, trang bị cho các bệnh viện và phòng khám 
các thiết bị cấp cứu thiết yếu, đào tạo hàng ngàn chuyên gia y tế và cấp học bổng cho các vùng dân tộc thiểu số. Ngoài vai 
trò tại VinaCapital, Ông Don Lam còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Nghị sự toàn cầu về ASEAN (Diễn đàn Kinh tế thế giới và Phó 
Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

---

With more than 20 years of experience in Vietnam, Don Lam is an authority on investments, mergers and acquisitions, 
corporate restructurings, and privatizations. As a founding partner of VinaCapital, Don has overseen the company’s growth from 
a manager of a single USD10 million fund in 2003 into a leading investment management and real estate development firm in 
Southeast Asia, with a diversified portfolio of nearly USD2 billion in assets under management. Over the past 14 years, VinaCapital 
has invested nearly USD5 billion in Vietnam. 

Seeking a way to give back to the community, in 2007 Mr. Lam set up the VinaCapital Foundation, whose mission is to 
empower the children and youth of Vietnam by providing opportunities for growth through health and education projects. 
Over the past ten years, the Foundation has provided lifesaving surgeries for more than 5,000 children in Vietnam, equipped 
hospitals and clinics with essential emergency equipment, trained thousands of medical professionals, and provided scholarships 
to ethnic minorities.In addition to his role at VinaCapital, Mr. Lam serves on the Steering Board of the World Economic Forum’s 
ASEAN Regional Business Council and is a frequent speaker at international investment conferences and in the media.

ông Vũ Đức Giang
CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DỆT MAY VIỆT NAM (VITAS)

Mr. Vu Duc Giang
CHAIRMAN OF VIETNAM TEXTILE & APPAREL ASSOCIATION (VITAS)

Ông Vũ Đức Giang là Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam từ năm 2010. 

Ông đã có gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may.

Ông cũng từng giữ vai trò Tổng giám đốc/ Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex. 

Ông đã từng là Giám đốc, Tổng giám đốc của nhiều công ty dệt may như: Công ty dịch vụ II, Công ty thương mại Dệt may 
TP HCM, Công ty May Phương Đông…

Hiện tại, Ông còn là Chủ tịch HĐQT của Tổng công ty May 10 - CTCP, Tổng công ty May Việt Tiến - CTCP, Khu CN Bảo Minh và 
là Ủy viên Ban chấp hành VCCI, Liên đoàn dệt may các nước Asean (AFTEX), Liên đoàn thời trang Châu Á (AFF).

Ông đã có nhiều đóng góp vào thành công của Vinatex như một tập đoàn lớn trong ngành dệt may; đưa ngành dệt may 
Việt Nam, Hiệp hội Dệt may Việt Nam ngày một phát triển....

---

Mr. Vu Duc Giang is the Chairman of Vietnam Textile & Apparel Association from 2010. 

He had nearly 40 years of working experiences in textile and garment Industry 

He held a postion as Director General/ Chairman of Vietnam National Textile &  Garment Group (Vinatex)

He held position as Director/ Director General of many textile and garment companies, such as Vinatex Trading Co - HCMC, 
Service Company No. 2 , Phuong Dong Garment JSC…

Now, he is also Chairman of Board of Garco 10 Corporation, Viet Tien Garment Corporation, Bao Minh Industrial Zone and 
member of the Executive Committee of VCCI, Asean Federation of Textile Industries, (AFTEX), Asia Fashion Ferderation ( AFF).

He has contributed much to the success of Vietnam Textile & Garment Group (Vinatex) the development of Vietnam textile 
and garment industry, and the development of Vietnam textile & apparel Association -VITAS
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ÔNG Đào trọng khoa
PHÓ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM

Mr. Dao trong khoa
VICE PRESIDENT VIETNAM LOGISTICS BUSINESS ASSOCIATION

Ông Đào Trọng Khoa là người sáng lập và chủ tịch công ty T&M Forwarding, một trong những công ty giao nhận hàng hóa có 
uy tín nhất tại Việt Nam. Ông cũng là chủ sở hữu của DTK Logistics Solutions, một công ty tư vấn chuỗi cung ứng và dịch vụ logistics 
với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành logistics. Tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Sofia, Bulgaria với chuyên ngành là xử lý hàng hóa, hệ 
thống máy móc vận tải, Ông Đào Trọng Khoa đồng thời cũng là một thạc sĩ về EManagement.

Ông Đào Trọng Khoa là một trong những sáng lập viên Châu Á đầu tiên của WCA, cũng là thành viên đầu tiên được chứng 
thực của WCA eCommerce ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Ông là uỷ viên Ban Chấp Hành, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 
dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Trưởng ban vận tải và Chủ tịch ủy ban CNTT-TT. Ông cũng là cố vấn cho nhóm công tác đường biển 
của FIATA và là cố vấn của Học viện Logistics của FIATA (FLA). Luôn mong muốn tìm hiểu, học hỏi và tin rằng “bạn là những gì bạn 
biết”, Ông Đào Trọng Khoa là người ủng hộ mạnh mẽ của triết lý “ kiến thức là sức mạnh khi nó được chia sẻ”

---

Mr. Dao Trong Khoa is the founder and owner of T&M Forwarding, one of the most reputable freight forwarding companies 
in Vietnam. He has led the company for over 25 years with a pioneering spirit and innovative mindset, setting new benchmarks in 
Logistics market. Mr. Dao Trong Khoa is also the owner of DTK Logistics Solutions, a Logistics and Supply chain consultant with 15 years 
of track record.

Graduated from Technical University of Sofia, Bulgaria, his specialization is cargo handling, transport machinery and systems. He 
also obtained the master degree in E-Management. Based on his own extensive experience, he enthusiastically encourages young 
forwarding companies with conceiving ideas and innovative applications.

Mr. Dao Trong Khoa is the first Asian and founding member of WCA, and the first certified member of WCA E-Commerce 
in the Asia Pacific. He is also a board member, Vice President of Vietnam Logistics Business Association (VLA), Head of Transport 
Division and Chair of ICT committee. Mr. Dao Trong Khoa is also an advisor to Working Group Sea of FIATA and an FLA mentor. As an 
accomplished TOT trainer and forwarding consultant,Mr. Dao Trong Khoa brings remarkable wide knowledge and ingenuity to his 
work. He is frequently invited to be a speaker at international conferences on cross-border transport, GMS logistics, contemporary and 
future trends regularly conducted by VLA and Ministry of Industry and Trade.

Being eager to learn and believing in “you are what you know”, Mr. Dao Trong Khoa is a strong advocate of “knowledge is 
power when it is shared”.

Bà Nguyễn Thanh Hà 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETJET AIR 

Madame Nguyen Thanh Ha
CHAIRWOMAN OF VIETJET AIR

Bà Nguyễn Thanh Hà là một trong những thành viên sáng lập và được bầu làm Chủ tịch HĐQT vào năm 2007, bà là một chuyên 
gia, một nhà quản lý dày dặn kinh nghiệm trong ngành hàng không tại Việt Nam. Trước khi tham gia Vietjet bà Hà là Cục phó Cục 
hàng không Việt Nam. Bà đã từng là Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư của Tổng công ty Hàng không Việt Nam trước khi đảm nhận vị trí 
Cục phó Cục hàng không Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thanh Hà có bằng cử nhân Vật lý tại Đại học Hà nội, bằng cử nhân khác tại 
Đại học Kinh tế quốc dân và bằng Thạc sỹ Kinh tế.

---

Madame Nguyễn Thanh Hà is One of the founders and was appointed Chairwoman of the Company’s Board in 2007, She has 
extensive experience in the aviation industry in Vietnam. Prior to joining the Company, Madame Ha was Deputy Head of CAAV. She 
was the head of the Planning & Investment department at Vietnam Airlines before joining CAAV. Madam Ha obtained her bachelor’s 
degree in Physics from National Science University, a bachelor’s degree in Economics from the National Economic University and 
master’s degree in Economics.
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Ông ÔNG VŨ TÚ THÀNH
PHÓ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH KHU VỰC,

HỘI ĐỒNG KINH DOANH HOA KỲ - ASEAN (USABC)

Mr. Vu Tu Thanh
DEPUTY REGIONAL MANAGING DIRECTOR,

US - ASEAN BUSINESS COUNCIL (USABC)

Ông Vũ Tú Thành là Phó Giám đốc điều hành khu vực, Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ông gia nhập USABC 
với tư cách là Đại diện Việt Nam đầu tiên vào cuối năm 2007 khi USABC đặt văn phòng tại Hà Nội. Ông Thành đã tư vấn cho 
các công ty đa quốc gia hàng đầu thế giới về các chiến lược kinh doanh tại Việt Nam và giúp họ kết nối trực tiếp với các nhà 
ra quyết định quan trọng trong cả chính phủ và khu vực tư nhân.

Trước đó, ông Thành từng đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Bộ Ngoại giao Việt Nam, bao gồm Quản lý Thông tin và 
Tiếp cận cộng đồng cho APEC Việt Nam 2006, với tư cách là thành viên của Ban tổ chức APEC Quốc gia, Cán bộ Nghiên cứu 
và Giảng viên tại Viện Quan hệ Quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao Việt Nam) tại Hà Nội.

Ông Thành có hơn 15 năm kinh nghiệm làm tư vấn tại Việt Nam, trải rộng trên nhiều lĩnh vực bao gồm kinh doanh, chính 
trị, truyền thông, NGOs và phát triển xã hội. Ông Thành giành được học bổng Fubright năm học 2003 - 2005 và nhận bằng thạc 
sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế và chính sách công của Đại học Syracuse (Hoa Kỳ).

---

Thanh Vu is Deputy Regional Managing Director and Vietnam Representative for the US-ASEAN Business Council. He joined 
the Council as its first Vietnam Representative in late 2007 when the Council opened its Hanoi office. In this capacity, he has been 
advising the world’s leading multinational companies on business strategies in Vietnam and helping them engage directly with 
key decision makers in both the government and private sectors here.

Prior to this, Thanh had worked in various capacities in Vietnam’s Ministry of Foreign Affairs including Information and 
Outreach Manager for APEC 2006 Vietnam, as a member of the National APEC Organizing Committee, and Research Fellow 
and Teaching Staff at the Institute for International Relations (now Diplomatic Academy of Vietnam) in Hanoi.

Thanh has over 15 years of experience as a business and political consultant in Vietnam, covering a wide range of issue 
areas including business, politics, the media, NGOs and social development. Thanh holds a master’s degree from the Maxwell 
School of Citizenship and Public Affairs of Syracuse University (USA) where he studied international relations and public policies 
on a Fulbright scholarship in 2003 - 2005.

 

ÔNG Võ quang huệ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐÓC, VINGROUP

Mr. Vo quang hue
DEPUTY CEO, VINGROUP

Công việc chuyên môn

09/2017 - nay: Phó Tổng giám đóc, Tập đoàn Vingroup, Phụ trách Vinfast

01/2008 - 08/2017: Tổng giám đốc, công ty TNHH Bosch Việt Nam

12/2006 - 01/2008: Giám đốc, Cung ứng Tập đoàn, Công ty Bosch tại Singapore

12/1999 - 08/2006: Trưởng đại diện tại Ai Cập, Tập đoàn BMW

01/1980 - 12/1999: Nhiều vị trí khác nhau tại Trung tâm nghiên cứu, Sản xuất theo dạng CKD, Phụ trách các đề án mở rộng các   

thị trường mới, Tập đoàn BMW

Các hoạt động khác

2017 - nay: Chủ tịch, Hội đồng đào tạo nghề Đức (AHK) tại Việt Nam

2018 - nay: Thành viên, Hội đồng Cố vấn, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)

2016 - 2017: Phó chủ tịch, nhóm ngành nghề ô tô xe máy, Phòng Thương mại Châu Âu tại Việt nam (EuroCham)

2011 - 2017: Thành viên, Ban điều hành & Phó Chủ tịch, Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham)

2009 - 2017: Thành viên, Ban điều hành, Hiệp hội Đức (GBA)

---

Professional Experience

09/2017 - present: Deputy CEO, Vingroup, in charge of Vinfast

01/2008 - 08/2017: CEO, Bosch Vietnam Co., Ltd

12/2006 - 01/2008: Director Group Purchasing, Bosch in Singapore

12/1999 - 08/2006: Chief Representative in Egypt, BMW Group 

01/1980 - 2/1999: Various positions in R&D center, CKD manufacturing, New projects in Emerging Markets, BMW group

Other Experience

2017 - present: Chaiman, German Vocational Training Council (AHK) in Vietnam

2018 - present: Member, Advisory board, European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)

2016 - 2017: Vice Chairman, Mobility Sector, European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)

2011 - 2017: Member, Executive Committee & Vice Chairman, European Chamber of Commerce in Vietnam (EuroCham)

2009 - 2017: Member, Executive Board, German Business Association in Vietnam (GBA)
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Ông Đỗ Quang Hiển
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC, TẬP ĐOÀN T&T

Mr. do quang hien
CHAIRMAN AND CEO, T&T GROUP

Ông Đỗ Quang Hiển sinh năm 1962, là người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần 
Tập đoàn T&T (T&T Group) từ năm 1993 đến nay. Bên cạnh đó, ông Đỗ Quang Hiển còn sáng lập và là Chủ tịch HĐQT của nhiều 
định chế tài chính lớn như Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH), 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Ông Đỗ Quang Hiển là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2004 - 2009), khóa VII 
(nhiệm kỳ 2009 - 2014), khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019). Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển 
cũng đang đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội khóa V (nhiệm kỳ 2018 - 2023). 

Năm 2017, ông Đỗ Quang Hiển là doanh nhân duy nhất trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của Việt Nam vinh dự nhận giải 
thưởng Doanh nhân Châu Á do Enterprise Asia - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu về kinh doanh tại Châu Á trao tặng. 

Với việc điều hành Tập đoàn T&T Group lớn mạnh và phát triển bền vững trong hơn 25 năm qua, cùng những đóng góp, 
cống hiến của riêng cá nhân ông Đỗ Quang Hiển cho cộng đồng, xã hội; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T 
Group đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; được UBND TP Hà 
Nội vinh danh là Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018; được trao tặng giải thưởng Bạch Thái Bưởi - Doanh nhân Việt Nam thế kỷ XXI 
(giải thưởng vinh danh những doanh nhân tiêu biểu, tiên phong trong lĩnh vực kinh tế), cùng nhiều Cờ thi đua, Bằng khen do 
Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương trao tặng. 

---

Mr. Do Quang Hien, born in 1962, is the founder and Chairman cum CEO of T&T Group Joint Stock Company (T&T Group) 
from 1993 to present. Besides, Mr. Do Quang Hien is also the founder and Chairman of many big financial institutions in Vietnam 
such as Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), Saigon - Hanoi Insurance Corporation (BSH), Saigon - Hanoi Securities 
Joint Stock Company (SHS).

Mr. Do Quang Hien is a member of the Vietnam Fatherland Front Central Committee, course VI (term 2004 - 2009), course 
VII (term 2009 - 2014), course VIII (term 2014 - 2019). Mr. Do Quang Hien is also the Chairman of Hanoi Small and Medium 
Enterprises Association, course V (term 2018 - 2023).

In 2017, Mr. Do Quang Hien was the only entrepreneur in the banking and finance sector in Vietnam to be honored 
at the Asia Pacific Entrepreneurship Awardsorganized by Enterprise Asia - Asia’s Leading Non-Governmental Organization for 
Entrepreneurship. 

With his success in running T&T Group, growing and developing sustainably in the past 25 years, and with his personal 
contributions to the community and society, Mr. Do Quang Hien was honored to receive the Second-class, Third-class Labor 
Medals by the President of the Socialist Republic of Vietnam; was honored as  Elite Capital Citizen in 2018by Hanoi People’s 
Committee; was awarded Bach Thai Buoi - Vietnam Entrepreneur of the XXI century (the award honors typical and pioneering 
businessmen in economic sector) and many Emulation Flags, Merits awarded by the Government, Ministries, Departments 
incentral and local authorities.

thông tin diễn giả HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1

THU HÚT CÓ CHỌN LỌC CÁC PHÂN ĐOẠN THỊ TRƯỜNG KHÁCH DU LỊCH
CÓ KHẢ NĂNG CHI TRẢ CAO VÀ LƯU TRÚ DÀI NGÀY TỚI VIỆT NAM

SPEAKER’S INFORMATION THEMATIC CONFERENCE 1

SELECTIVELY ATTRACTING MARKET SEGMENTS OF TOURISTS WITH HIGH AFFORDABILITY
AND LONG-STAY TO VIETNAM
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Ông Võ Anh Tài
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

TỔNG CÔNG TY DU LỊCH SÀI GÒN TNHH MTV (SAIGONTOURIST)

Mr. Vo Anh Tai
GENERAL DIRECTOR OF SAIGON TOURIST TRAVEL COMPANY

Thạc sĩ Võ Anh Tài, sinh năm 1967 tại Sài Gòn (nay là Thành phố Hồ Chí Minh). Năm 1993, Ông Võ Anh Tài tốt nghiệp chương 
trình Cử nhân ngành Quan hệ kinh tế quốc tế, tại Đại học Quốc gia Quan hệ Quốc tế Moscow, thuộc Bộ Ngoại giao Cộng Hòa Liên 
Bang Nga. Sau đó, năm 1998, Ông Tài được trao bằng Thạc sĩ về Kinh doanh và Phát triển du lịch của Đại học Victoria, Úc. 

Hiện Thạc sĩ Võ Anh Tài là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công Ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist). Ông Tài cũng đang đảm 
nhiệm vai trò Ban chấp hành Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP. Hồ 
Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Quốc Gia (TAB). Trước đó, Ông Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc trong nhiều năm của 
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Tổng Công Ty Du lịch Sài Gòn).

---

Mr. Vo Anh Tai, MBA, was born in 1967 in Saigon (presently Ho Chi Minh City). Mr. Vo studied International Economic Relations at 
Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), run by the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, and earned 
his B.A. in 1993. Afterwards, Mr. Vo was accepted to Victoria University (Melbourne, Australia), where he was awarded the degree of 
Master of Business in Tourism Development in 1998.

Mr. Vo Anh Tai, MBA, is currently Deputy General Director of Saigontourist Holding Company (Saigontourist). Mr. Vo also assumes 
the position as a member of the executive committee of Vietnam Tourism Association (VITA), Vice Chairman of Vietnam Society of 
Travel Agents (VISTA), Vice Chairman of Ho Chi Minh City Tourism Association (HTA), Vice President of Vietnam Tourism Advisory Board 
(TAB). Prior to becoming Deputy General Director of Saigontourist Holding Company, Mr. Vo was the CEO of the leading Saigontourist 
Travel Service Company, a member of Saigontourist Holding Company, for many consecutive years.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ
TỔNG GIÁM ĐỐC,

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH & TIẾP THỊ GTVT - VIỆT NAM (VIETRAVEL)

Mr. nguyen quoc ky
CHIEF EXECUTIVE OFFICER,

 VIETNAM TRAVEL AND MARKETING TRANSPORTS COMPANY (VIETRAVEL)

Ông Nguyễn Quốc Kỳ tốt nghiệp Ngành Giáo dục Thể chất, trường Đại học Thể Dục Thể thao TW năm 1982, nhận bằng Thạc 
sĩ về Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học California Miramar University (CMU) vào năm 2005 tại Mỹ. Từ năm 2002 - 2007, Ông giữ 
cương vị là Tổng Giám đốc Công ty Du lịch và Tiếp thị GTVT Việt Nam - Vietravel - Bộ GTVT. Sau đó vào năm 2008, Ông được chuyển ra 
Hà Nội nhận chức vụ Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Tuy nhiên đến năm 2009, Ông quyết định xin về để củng cố Vietravel 
vượt qua giai đoạn khủng hoảng và chiếm lĩnh thị trường - đứa con tinh thần của mình và khép lại cánh cửa bước vào con đường 
chính trị vừa mới mở ra. Hiện nay, Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, một người lãnh 
đạo có ý tưởng, luôn bình tĩnh phân tích đúng tình hình, xây dựng kế hoạch có chủ đề, chủ điểm và quan trọng là kết nối mọi người 
tạo nên sức mạnh tập thể, đoàn kết thành một khối thống nhất.

Khi đã thành công về kinh tế, phải có trách nhiệm đóng góp trở lại cho xã hội. Với cương vị là Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm 
thực Việt Nam và Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, đồng thời là Cổ đông chiến lược của Trường Cao đẳng Quốc tế Kent, Ông 
luôn luôn thúc đẩy Hiệp hội, hay hỗ trợ cho Liên Đoàn cũng như nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trẻ phục vụ cho các 
ngành nghề, trong đó có du lịch,… tất cả cũng vì mục tiêu đóng góp với xã hội.

---

Entrepreneur and businessman Nguyen Quoc Ky majored in Physical Training and graduated from Central University of Physical 
Education & Sports in 1982. Afterwards, he enrolled at California Miramar University (CMU), taking Graduate Certificate in Master 
of Business Administration in 2005. During 2002 - 2007 period, He placed himself as Chief Executive Officer of Vietnam Travel and 
Marketing Transports Company (Vietravel) under the Ministry of Transports. In the year of 2008, He was highly respected and was 
designated as Acting General - Director of Vietnam National Administration of Tourism which all settlements were well - prepared 
in Hanoi. However, in 2009, He reached a final decision to step down from the priviledged position of political activism, so he could 
concentrate on what was for him the more passionate side of the business as the head of Vietravel back in Ho Chi Minh City. At one 
point, Vietravel faced a possible break down and all was not smooth sailing, therefore,  He spent much of his time found the ways 
to battle the depression in business practices and dominate the tourism market shares, improving Vietravel’s operation and going 
global with a firm move. His management style became signature when it comes to Vietravel as his brainchild. Despite the success 
of Vietravel, he never felt totally secure. Always looking over his shoulder to check on the competition and difficulties, Mr. Ky remains 
the Charman & CEO of Vietravel whose leadership allows him to be able to see all aspects of the industry and handle the stressful 
situation with calm confidence. Furthermore, he outlines the timeline by clearly defining objectives and key results; simultaneously he 
connects, unites and teams with his employees with the legend slogan “We are one - We are the one”.

It was through this knowledge sharing that Mr. Ky realized that he had obligation to give more of his weath to communities. As 
the President of Vietnam Cuisine Culture Association, President of Vietnam Tennis Federation as well as majority shareholder of Kent 
International College, He always dedicate and devote himself to tackle and support related activities and helping youngsters in 
Vietnam become college - ready.

42 43



 ông Ông Đinh Việt Phương 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC VIETJET AIR

Mr. Dinh Viet Phuong
MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS AND VICE PRESIDENT OF VIETJET AIR

Ông Đinh Việt Phương là thành viên HĐQT Vietjet, Phó Tổng Giám đốc công ty phụ trách phát triển kinh doanh từ 2012. Ông 
Phương có nhiều năm kinh nghiệm quản lý ở nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp tại nhiều công ty danh tiếng ở Việt Nam như Trưởng Văn 
phòng đại diện của Sovico tại Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Sovico, Phó Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT Tổng công ty Công 
nghiệp Ô tô Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải và thành viên HĐQT Petechim Petrovietnam, thành viên HĐQT Ngân hàng Đại Á. Ông 
có bằng kỹ sư của Đại học Hàng hải Việt Nam. Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại CFVG (Pháp) và Tiến sỹ Vận tải tại 
Học viện Quốc gia Mát-xcơ-va về Vận tải Đường biển (Liên Bang Nga).

---

Mr. Đinh Việt Phương has been a director of the Board and the Vice President in charge of Business Development from 2012. 
Mr. Phương has many years of management experience in senior positions at reputable companies in Vietnam including Head of 
Sovico’s representative office in Vietnam; Deputy General Director of Sovico, Deputy General Director and member of the board of 
directors of Vietnam Motors Industry Corporation - the Ministry of Transport; member of the board of directors of Petechim JSC - Petro 
Vietnam;and Member of Board of Directors at DaiA Bank. He holds an engineering Decree of University of the Vietnam Maritime. 
He graduated M.B.A. degree from Centre Franco-Vietnamien de formation à la Gestion (France) and a Ph.D. in transportation from 
Moscow State Academy of Water Transport (Russian Federation)

 ông Kenneth Atkinson
CHỦ TỊCH ĐIỀU HÀNH CÔNG TY GRANT THORNTON VIỆT NAM 

 Mr. Kenneth Atkinson
FCPA AUSTRALIA, CPA VIETNAM EXECUTIVE CHAIRMAN

GRANT THORNTON (VIETNAM) LIMITED

Ông Kenneth Atkinson bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng quốc tế và sau 14 năm làm việc tại Singapore, Hong Kong 
và Úc, ông thành lập công ty tư vấn riêng. Với hơn 42 năm kinh nghiệm về các thị trường mới nổi và 40 năm kinh nghiệm về thị trường 
châu Á, ông đã và đang thực hiện các giao dịch tài chính doanh nghiệp tại các thị trường mới nổi trên khắp thế giới (Đông  u, Trung 
Quốc và các quốc gia Đông Nam Á)

Trong 28 năm qua, ông dành hầu hết thời gian làm việc tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Ông có bề dày kinh nghiệm trong 
mảng Du lịch - Khách sạn, tài chính khách sạn, tư vấn cho các nhà phát triển, các chủ sở hữu về lựa chọn đơn vị vận hành khách 
sạn, làm việc với các đơn vị vận hành và thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi. Ông tư vấn thương vụ liên doanh khách sạn lần đầu 
tiên tại Trung Quốc vào năm 1979 và vào năm 1989, ông thực hiện tư vấn cho một trong những dự án liên doanh khách sạn đầu tiên 
tại Việt Nam. HIện tại, ông là Chủ tịch điều hành Công ty Grant Thornton Việt Nam và là Giám đốc điều hành Grant Thornton Lào.

---

Ken Atkinson started his career in international banking and after 14 years, including assignments in Singapore, Hong Kong and 
Australia, he set up his own consultancy business.

With over 42 years emerging market experience and 40 years Asian experience, Ken has undertaken corporate finance 
transactions in many emerging markets worldwide (Eastern Europe, the People’s Republic of China and several other countries in 
South East Asia). 

Ken has been working almost exclusively in Vietnam, Cambodia and Lao PDR during the last 28 years.

Ken has a wealth of experience in the hotel and tourism sector having been involved in financing hotels in Asia, advising 
developers, advising owners on hotel operator selection, working with operators and doing feasibility studies.

Ken advised on the first Hotel Joint Venture in the PRC in 1979 and one of the first projects in Vietnam in 1989.

Currently he is Executive Chairman of Grant Thornton Vietnam and Managing Partner of Grant Thornton Laos
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ÔNG TRẦN TRỌNG KIÊN 
NGƯỜI SÁNG LẬP & CHỦ TỊCH HĐQT - TẬP ĐOÀN DU LỊCH THIÊN MINH

Mr. TRAN TRONG KIEN 
FOUNDER & CHAIRMAN - THIEN MINH GROUP

Ông Trần Trọng Kiên là người sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn du lịch Thiên Minh (TMG). Ông được xem là người 
đi tiên phong trong việc đưa các họat động du lịch mạo hiểm vào 3 nước Đông Dương: Việt Nam, Lào và Campuchia. Trước khi 
sáng lập ra thương hiệu Buffalo Tours vào năm 1994, ông Kiên là một sinh viên y khoa trẻ, tham gia hướng dẫn du lịch với mục 
đích ban đầu là trang trải chi phí cho việc học tập tại trường Y. Từ một văn phòng nhỏ tại khu phố Mã Mây, ông Kiên đã giúp 
Buffalo Tours trở thành một thương hiệu quản lý điểm đến nổi bật, có mạng lưới khắp toàn cầu với 17 văn phòng điều hành tại 
châu Á, 04 văn phòng đại diện tại Châu Âu, Mỹ và Úc, trước khi chuyển nhượng thương hiệu này cho Tập đoàn du lịch Flight 
Center vào năm 2018. 

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của mình, ông Kiên đã giúp TMG trở thành một trong những 
tập đoàn du lịch và khách sạn hàng đầu Việt Nam với 4 lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm: 

- Quản lý điểm đến: Thương hiệu Peak Vietnam chuyên cung cấp các dịch vụ trải nghiệm và khám phá điểm đến.

- Khách Sạn: Bao gồm chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng Victoria (Victoria Hotels & Resorts), chuỗi khách sạn và khu nghỉ 
dưỡng ÊMM (ÊMM Hotels & Resorts), chuỗi nhà hàng Spice Việt, chuỗi du thuyền cao cấp hoạt động trên vịnh Hạ Long và khu 
vực sông Mê Kông.

- Trực tuyến: Thương hiệu iVIVU mang đến cho khách hàng giải pháp trực tuyến dễ dàng và thuận tiện nhất trong việc lên 
kế hoạch và đặt hành trình tour của riêng mình.

- Hàng không: Thương hiệu hàng không Hải Âu (Hai Au Aviation) tự hào là đơn vị tiên phong tại Việt Nam khai thác kinh 
doanh loại hình thủy phi cơ với các gói dịch vụ bay cao cấp như: bay hành trình, bay ngắm cảnh và bay thuê chuyến.

 Ông Kiên tốt nghiệp chuyên ngành bác sỹ đa khoa, trường ĐH Y Hà Nội, cử nhân tiếng Anh của ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc 
Gia Hà Nội và thạc sĩ QTKD của ĐH Manoa, Hawaii. Ngoài vai trò lãnh đạo tại TMG, ông còn là thành viên của một số tổ chức 
khác bao gồm: Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch Việt Nam (TAB), Chủ tịch Hội đồng tư vấn du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế (HTAB), 
Chủ tịch Hội hướng dẫn viên Việt Nam (VTGA), thành viên Hiệp hội du lịch Việt Nam (VITA), thành viên HĐQT của VIOD (Vietnam 
Institute Of Director), thành viên Hội đồng tín thác trường ĐH Fulbright Việt Nam (FUV), nguyên thành viên HĐQT của Vinaland, 
ngân hàng Á Châu (ACB) và ngân hàng VP (VP Bank). 

---

Tran Trong Kien is the Founder/Chairman and CEO of Thien Minh Group (TMG), an integrated Travel Group specializing in 
the Southeast Asian region. He originally started running local tours to fund his medical studies before founding Buffalo Tours in 
1994. Buffalo Tours has evolved into one of the top regional tour operators and is acknowledged as the best originating from 
Vietnam. Kien had turned original Buffalo Tours brand into a global network of 17 operations offices in Asia and 04 sales offices 
in Europe, USA and Australia before entering into agreement regarding divestment of this brand with Flight Centre Travel Group 
Limited in 2018.

In the past 25 years, TMG has grown tremendously from Buffalo Tours to an integrated travel group in Southeast Asia which 
currently consists of four main business lines: 

- Management Destination: Peak Vietnam specializes in providing experiential and discovery tours to the visitors. 

- Hospitality: Victoria Hotels & Resorts chain, ÊMM Hotels & Resorts chain, Spice Viet restaurant chain, luxury cruises operating 
in Halong Bay and Mekong Delta.

- Online: iVIVU.com offers customers the most convenient online solution in planning their own itineraries.

- Aviation: Hai Au Aviation (HAA) is proud to be the first seaplane operator in Vietnam offering three deluxe service packages 
including: transportation flight, scenic flight and charter flight. 

Kien graduated as a Medical Doctor from Hanoi Medical School, holds a BA in English from University of Foreign Languages 
and International Studies, Hanoi, Vietnam and a MBA from the University of Hawaii at Manoa. He is a member of several 
professional and social organizations, including chairman of Vietnam Tourism Advisory Board (TAB), the Thua Thien Hue Advisory 
Board (HTAB), Vietnam Tour Guides Association (VTGA), trustee of Vietnam Tourism Association, Fulbright University Vietnam, 
board member of Vietnam Institute of Directors (VIOD), member of the Private Sector Development Research Board (IV Board) 
of the Advisory Council for Administrative Procedure Reform, ex member of Asia Commercial Bank (ACB), VP Bank and Vinaland.  

ÔNG Nguyễn Tiến Đạt 
PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY DU LỊCH TRANSVIET TRAVEL

Mr. nguyen tien dat 
DEPUTY DIRECTOR, TRANSVIET TRAVEL

Về bản thân:
- Sinh năm 1977 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trong một gia đình làm sản xuất và thương mại trên phố cổ Hà Nội.
- Giải “giám đốc lữ hành tiêu biểu” năm 2018
- Quan điểm kinh doanh: các doanh nhân ngoài việc phát triển doanh nghiệp của mình cần có trách nhiệm xã hội, gây dựng cộng đồng 

doanh nghiệp và đất nước ngày một văn minh, lớn mạnh. 
- Là người khởi xướng chương trình “Văn minh du lịch”, đóng góp tích cực vào các hoạt động của ngành du lịch như tham gia đóng góp ý 

kiến xây dựng luật du lịch Việt Nam 2007, tham gia đóng góp ý kiến và tham luận cho đề án “Du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn” theo nghị 
quyết 08 bộ chính trị, tham gia ý kiến và đóng góp cho các chương trình của ngành du lịch và của hiệp hội du lịch…  

Học vấn:
- 1999: Tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, chuyên ngành kinh tế đối ngoại
- 2005: Tốt nghiệp cao học MBA chương trình liên kết giữa ĐH KTQD Hà Nội và trường đại học Solvay, ULB, Vương Quốc Bỉ
- 2005: Đào tạo nghề nghiệp tại trung tâm xúc tiến du lịch Brussels, Vương Quốc Bỉ
Nghề nghiệp:
- 2000 - 2005: nhân viên marketing & sales tại công ty TransViet Promotion - tổng đại lý của các hãng hàng không quốc tế: Korean Air, All 

Nippon Airways, British Airways, United Airlines, Emirates…
- 2005 - 2007: trưởng phòng marketing của TransViet Promotion 
- 2007 - 2008: giám đốc chi nhánh hệ thống phân phối toàn cầu Amadeus tại Hà Nội do TransViet làm đại diện
- 2008 - 2010: giám đốc bán hàng của công ty TransViet Promotion - tổng đại lý của các hãng hàng không quốc tế: Korean Air, All Nippon 

Airways, British Airways, United Airlines, Emirates…
- 2010 - nay: phó giám đốc công ty du lịch TransViet Travel 
Về công ty TransViet: 
- TransViet Group thành lập năm 1996 bao gồm một nhóm các công ty bao gồm TransViet Travel, TransViet Promotion, công ty Phân Phối 

Toàn Cầu… có hơn 300 nhân viên tại trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh và hơn 100 nhân viên tại Hà Nội, có chi nhánh tại 8 tỉnh thành tại Việt Nam.
- TransViet Travel là công ty du lịch uy tín giành được nhiều giải thưởng như nhà cung cấp uy tín ASEAN, “top 10 công ty du lịch quốc tế hang 

đầu Việt Nam” 2013 - 2018.
---
About himself:
- He was born in 1977 at Hoan Kiem dist., Hanoi into a family of production and commercial in Hanoi Old Quarter.
- He was awarded “Outstanding Travel Director” in 2018.
- Business perspective: entrepreneurs in addition to developing their businesses need to have social responsibility andhelp develop the business 

community and the country.
- He was the initiator of the “Civilized Tourism” program, actively contributing to the activities of the tourism industry such as contributing ideas 

to build 2007 Vietnam’s tourism law, contributing ideas and thesis on the project “Tourism as a key economic factor” according to the resolution 08 
of the Politburo, comments and contributions to tourism programs and tourism associations…

Education:
- 1999: Graduated from Hanoi Foreign Trade University, majoring in foreign economics
- 2005: Graduated from transnational education MBA program between National Economics University Hanoi and Solvay University, ULB, 

Kingdom of Belgium
- 2005: Vocational training at Brussels tourism promotion center, Belgium
Career:
- 2000 - 2005: Marketing staff & sales at TransViet Promotion - general agent of international airlines: Korean Air, All Nippon Airways, British Airways, 

United Airlines and Emirates...
- 2005 - 2007: Head of Marketing Department of TransViet Promotion
- 2007 - 2008: Director of Amadeus branch of global distribution system in Hanoi is represented by TransViet
- 2008 - 2010: Sales Manager of TransViet Promotion - general agent of international airlines: Korean Air, All Nippon Airways, British Airways, United 

Airlines and Emirates...
- 2010 - now: Deputy Director of TransViet Travel travel company
AboutTransViet: 
- TransViet Group was established in 1996 including a group of companies such as TransViet Travel, TransViet Promotion, Global Distribution 

Company... with more than 300 employees at its head office in Ho Chi Minh City and more than 100 employees at Hanoi and branch offices in 8 
provinces in Vietnam.

- TransViet Travel is a reputable travel company that has won many awards such as ASEAN prestigious supplier, “Top 10 Leading International 
travel Companies in Vietnam” 2013 - 2018.
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Ông Ngô Minh Đức
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HG

Mr. Ngo Minh Duc
FOUNDER & CHAIRMAN, HG HOLDINGS

Ông Ngô Minh Đức là Chủ tịch tập đoàn HG, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ tại Việt Nam và Đông dương. 
Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Hà nội năm 1993, Ông Đức làm việc tại Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam. Ông là người lên 
kế hoạch và phụ trách cùng với Tổng cục du lịch Việt Nam, Vietnam Airlines tổ chức thành công Roadshow đầu tiên về du lịch Việt 
Nam tại Úc năm 2000 cũng như sự kiện thức đẩy Du lịch Việt Nam năm 2003 sau dịch SARS. Năm 2004, Ông Đức rời Vietnam Airlines 
và đảm nhiệm vị trí Giám đốc công ty du lịch HG (nay là Asia DMC), một công ty trong tập đoàn HG Holdings. Cùng trong năm đó, 
Ông thành lập Văn phòng đại diện Hãng hàng không Mỹ American Airlines tại Việt Nam. Với 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng 
không và du lịch, ông Đức đã xây dựng tập đoàn HG Holdings trở thành một tập đoàn quốc tế với hơn 850 nhân viên trong nước 
và quốc tế và văn phòng đại diện ở nhiều nơi trên thế giới. Ông Đức mong ước xây dựng tập đoàn HG Holdings thành một công ty 
trăm tuổi cũng như mong muốn tạo ra nhiều việc làm và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân bằng cách phát triển du 
lịch Việt Nam. Ông Đức là Thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Việt Nam từ năm 2012.

---

Mr. Ngo Minh Duc is the Founder & Chairman of HG Holdings, a leading tourism group in Vietnam and Indochina. Graduated 
from Hanoi Economics University,  Duc joined the national carrier Vietnam Airlines in 1993. In 2000, Duc worked with Vietnam National 
Administration of Tourism (VNAT) to organize the very first Vietnam Tourism Roadshow oversea in Australia. In 2003, he successfully 
organized the event “Back to the Future” to promote Vietnam Tourism and Vietnam Airlines after SARS (bird flu) disease. In 2004, Duc 
left Vietnam Airlines to become the Director of HG Travel (now known as Asia DMC) a member of HG Holdings and in the same year, 
he set up American Airlines Office in Vietnam. With 24 years of experience in airlines and tourism business, Duc has built HG Holdings to 
become a group with more than 850 multi-lingual local and international professionals and worldwide representative offices. Duc has 
a dream of building HG Holdings to be a 100 years old company as well as creating new jobs and wealthy life for Vietnamese people 
by developing Vietnam Tourism. While conducting business and following his dream, Duc always commit to contribute actively to the 
development of local community. Duc is also the member of Vietnam Tourism Advisory Board since 2012.
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ÔNG BÙI QUANG NGỌC 
PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT, CÔNG TY CỔ PHẦN FPT

MR. BUI QUANG NGOC 
VICE CHAIRMAN, FPT CORPORATION

Ông Bùi Quang Ngọc là một trong 13 thành viên sáng lập của Tập đoàn FPT và là lãnh đạo đầu tiên phụ trách mảng CNTT của 
FPT, tiền thân của các công ty thành viên quan trọng như FPT IS, FPT Software, FPT Telecom, FPT Trading.

Là một nhà quản trị xuất sắc của FPT, ông Ngọc là người triển khai xây dựng và tiên phong trong việc hiện đại hóa hệ thống 
quản trị FPT, đảm bảo mọi hoạt động của Tập đoàn hiệu quả và chuẩn xác, theo đúng các quy chuẩn chất lượng quốc tế.

Ông là người có tầm ảnh hưởng trong ngành CNTT với danh hiệu Top 10 lãnh đạo Công nghệ thông tin (CIO) xuất sắc nhất 
Đông Dương.

Quá trình công tác:

- 2002 đến nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty FPT

- 2013 đến 03/2019: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần FPT

- 1995 - 2009: Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc Công ty FPT phụ trách khối CNTT- VT.

- 1990 - 1994: Phó Giám đốc/Giám đốc Trung tâm Tin học ISC - tiền thân của các ngành ICT của FPT ngày nay (FPT IS, FPT 
Software, FPT Telecom, FPT Trading).

- 1986 - 1995: Phó Chủ nhiệm Khoa Tin học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

- 1979 - 1995: Giảng viên khoa Toán, Khoa Tin học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ông tốt nghiệp Khoa Toán, Đại học Tổng hợp Kishinhov (Cộng hoà Moldova) năm 1979 và bảo vệ luận án tiến sĩ về Cơ sở dữ liệu 
tại Đại học Grenoble (Pháp) năm 1986.

---

Being one of the founders of FPT Corporation, Bui Quang Ngoc was the first leader of the IT Application Division of FPT, which later 
formed a number of key subsidiaries such as FPT Information System, FPT Software, FPT Telecom, and FPT Trading.

He is considered an outstanding leader of FPT, keeping pioneer role in modernizing the company’s governance system for all 
effective and accurate activities according to international standards.

His reputation has outreached FPT to the IT industry by his winning title as one of the Top 10 CIO of the Indochina.

Work experience:

- 2002 to now: Vice Chairman of the Board of Directors.

- 2013 to 03/2019: Chief Executive Officer (CEO) of FPT Corporation.

- 1995 - 2009: Deputy Director/ Deputy General Director of FPT in charge of ICT.

- 1990 - 1994: Deputy Director / Director of Information Technology Center ISC - the forerunner of today’s ICT sector (FPT IS, FPT 
Software, FPT Telecom, and FPT Trading). 

- 1986 - 1995: Vice Dean of Computer Science Faculty, Hanoi University of Science and Technology. 

- 1979 - 1995: Lecturer in Mathematics and Computer Science Faculty, Hanoi University of Science and Technology. 

He graduated from Math Department of Kishinhov University, Republic of Moldova in 1979. Then, he successfully completed his 
PhD degree in Data Consolidations at the University of Grenoble in France.

Tiến sĩ Brian Hull
TỔNG GIÁM ĐỐC ABB VIỆT NAM 

Dr. Brian Hull
COUNTRY MANAGING DIRECTOR OF ABB IN VIETNAM

Sinh ra tại Ireland, Tiến sĩ Brian Hull gia nhập Công ty ABB vào năm 2000 và hoạt động trong lĩnh vực Hệ thống điện nhẹ (Low 
Voltage Systems - LVS) tại Anh. Sau đó, ông đảm nhận nhiều chức vụ quản lý như Tổng Giám đốc Quản lý LVS tại Anh, Tổng Giám 
đốc về Đo lường và Phân tích tại Anh và Ireland. Tiến sĩ Brian cũng là Tổng Giám đốc ABB Oman và Bahrain trong 4 năm trước khi trở 
thành Tổng Giám đốc ABB Việt Nam vào năm 2017.

Tiến sĩ Brian là người có nhiều năm kinh nghiệm cùng kiến thức chuyên sâu về các xu hướng thị trường trọng điểm cũng như 
các giải pháp công nghệ sáng tạo tập trung vào vận hành kiểm chứng tương lai thông qua quá trình chuyển đổi số. Ông đặc biệt 
quan tâm tới các công nghệ thông minh ứng dụng cho đô thị, quá trình sản xuất, tiện ích và dịch vụ công.  

---

Dr. Brian Hull was born in Ireland. He joined ABB in 2000 in the Low Voltage Systems (LVS) business in the UK and then held various 
management roles including Managing Director for LVS in the UK, Managing Director for Measurement and Analytics in the UK and 
Ireland. Brian was Country Managing Director of ABB in Oman and Bahrain for 4 years before becoming Country Managing Director 
of ABB in Vietnam in 2017. 

Brian brings many years of experience and a deep knowledge of key market trends and innovative technology solutions focusing 
on future-proof operations through digital transformation. He is passionate about smart technologies for cities, manufacturers, utilities 
and public services.
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ÔNG Nguyễn Văn Yên 
TRƯỞNG BAN - BAN CÔNG NGHỆ, VNPT

MR. nguyen van yen 
HEAD OF TECHNOLOGY DEPARTMENT,

VIET NAM POSTS AND TELECOMMUNICATION GROUPS

Tiến sĩ Nguyễn Văn Yên trở thành Trưởng ban Ban Công nghệ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT từ năm 2015.

Trước đó, ông đã từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại VNPT như Phó Tổng giám đốc Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT Network), 
Phó Giám đốc Vinaphone và Trưởng Ban Viễn thông VNPT.

Hiện tại, ông đang chịu trách nhiệm về việc nghiên cứu, chọn lọc và triển khai các cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông 
tin phù hợp với chiến lược kinh doanh trung - dài hạn của VNPT.

Ông Nguyễn Văn Yên cũng tham gia vào việc xây dựng các quy tắc tổ chức hạ tầng ICT của VNPT và kiểm tra việc triển khai 
các công nghệ mới trên cơ sở hạ tầng mạng của Tập đoàn. 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT là doanh nghiệp hàng đầu về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông 
tại Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua.

---

Dr. Nguyen Van Yen is the Head of Technology Department of Viet Nam Posts and Telecommunication Groups, VNPT since 2015. 

He had worked at many positions in VNPT such as Deputy General Director of VNPT Network, Deputy Director of Vinaphone and 
Head of Telecom Department of VNPT.

He is now responsible for researching, selecting and deploying infrastructure of telecommunication and information technology 
in accordance with the long - term and mid - term business plan of VNPT. 

He is in charge of building the principles of organizing the ICT infrastructure of VNPT and testing deployment of new technologies 
on VNPT network infrastructure.

VNPT is the leading telecommunications, information technology communications enterprise of Vietnam for more than 70 years.

ông phạm thế trường
TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA CÔNG TY MICROSOFT VIỆT NAM

Mr. Pham The Truong
COUNTRY GENERAL DIRECTOR, MICROSOFT VIETNAM

Ông Phạm Thế Trường hiện đang giữ vị trí Tổng Giám Đốc của công ty Microsoft Việt Nam. Ông Trường chịu trách nhiệm quản 
lý sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ tại Việt Nam, và quan trọng hơn, góp phần giúp Microsoft tiến nhanh hơn trên hành trình trở thành 
tập đoàn dẫn đầu thế giới về nền tảng và hiệu năng.

Ông Trường có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm và từng tham gia công tác điều hành tại nhiều 
công ty công nghệ hàng đầu tại Việt nam.

Trước khi gia nhập Microsoft, ông Phạm Thế Trường là Tổng Giám Đốc điều hành SAP Việt Nam từ năm 2012. Dưới sự điều hành 
của ông, SAP đã đạt được mức tăng trưởng ngoạn mục trong 5 năm liên tục. Ông đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng 
nền tảng vững chắc cho cuộc hành trình chuyển đổi số của SAP.

Trước SAP, ông Trường đảm nhiệm vị trí Giám đốc Bán hàng của Oracle Việt Nam. Ông đóng vai trò quan trọng, giúp mở rộng 
các công nghệ mới nhất của Oracle tại nhiều phân khúc thị trường khác nhau ở Việt Nam.

Ông Phạm Thế Trường tốt nghiệp Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh và Hệ Thống Thông Tin. Ông cũng là một thành viên tích cực 
trong cộng đồng CNTT tại Việt Nam, tham gia đóng góp trên nhiều phương diện cho nhiều hoạt động của cộng đồng.

---

Mr Pham The Truong is currently Country General Director of Microsoft Vietnam. He will be responsible for the company’s 
products, services and support offerings in the country, and more importantly, for accelerating the company’s current transformation 
to be the world’s leading productivity and platform company.

Prior to Microsoft, Mr. Trường worked at SAP Vietnam as its Country Managing Director. In his 5 years as the Managing Director, 
Truong successfully drove double digit growth for SAP and built a strong foundation by leading the organization on its digital 
transformation journey. 

Before SAP, Truong was the Country Sales Director at Oracle where he was instrumental in expanding adoption of Oracle’s 
latest technologies across several market segments in Vietnam.

Truong has a Master’s degree in Business Management and Information Systems and stays proactively engaged with the IT 
community in Vietnam, supporting several local initiatives and activities. 
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ông lê xuân vũ
THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI

Mr. le xuan vu
MEMBER OF EXECUTIVE BOARD,

MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK 

Ông Lê Xuân Vũ tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Đại học Northcentral - Hoa Kỳ. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm 
trong nghành Tài chính - Ngân hàng, đặc biệt là lĩnh vực hiện đại hóa ngân hàng và áp dụng các chuẩn mực quốc tế về công 
tác quản trị các hoạt động tài chính, ngân hàng. Ông Lê Xuân Vũ được giao phụ trách Khối Vận hành của Ngân hàng.

---

Mr. Le Xuan Vu graduated with a Master of Business Administration - Northcentral University - USA. He has more than 20 years 
of experience in Banking and Finance, especially in the field of banking modernization and application of international standards 
on the management of financial and banking activities. Mr. Le Xuan Vu was assigned to take charge of the Banking Operations 
Division.

ông phan thanh sơn
GIÁM ĐỐC PHÁT TRIỂN KINH DOANH, FPT INFORMATION SYSTEM

Mr. Phan thanh son
CHIEF BUSINESS DEVELOPMENT OFFICER, FPT INFORMATION SYSTEM

Ông Phan Thanh Sơn có gần 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Gia nhập Công ty Hệ thống Thông tin 
FPT (FPT IS - một đơn vị của Tập đoàn FPT) từ tháng 4/2016 với vai trò Giám đốc Công nghệ, ông Sơn được kỳ vọng sẽ góp phần thúc 
đẩy hơn nữa việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, giải pháp mới và đưa cảm hứng công nghệ đến với mọi hoạt động kinh 
doanh sản xuất của FPT IS, giúp công ty liên tục nâng cao chất lượng dự án, phục vụ tốt hơn cho khách hàng. FPT IS hiện là đơn vị 
đi đầu Việt Nam và khu vực với 25 năm kinh nghiệm cung cấp sản phẩm và giải pháp, tích hợp hệ thống, dịch vụ CNTT cho Khối 
Chính phủ, Tài chính công, Ngân hàng Tài chính, Viễn thông, Y tế, Giáo dục, Giao thông, Điện - nước - gas…

Trước đó, ông Sơn đã từng làm việc cho các tập đoàn lớn như Cisco, Equant (nay là Orange Business Services), Liên doanh 
dầu khí Việt-Nga Vietsovpetro, công ty TRADEVICO-IBC (đối tác kinh doanh đầu tiên của IBM tại Việt Nam) và tập đoàn T&C với 
nhiều vai trò khác nhau. Ông Sơn từng là Giám đốc Quốc gia kiêm Giám đốc Điều hành Đối tác của Cisco Systems Việt Nam. Trong 
suốt 15 năm làm việc ở Cisco, ông Sơn đã được công nhận bởi khách hàng, đối tác và công chúng về vai trò quan trọng của mình 
trong việc thúc đẩy sự thành công của Cisco tại Việt Nam. 

---

Mr. Son has over 25 years’ experience in ICT sales management, channel management, business development, consulting, 
technical and general management. He has worked with customers in various industry segments including Public Sector, Telco, FSI, 
Oil & Gas, Manufacturing, Education, Military, Real Estate/Construction/Hospitality, Retail, Education, Healthcare and Transportation.

Joining FPT Information System (FPT IS - a member of FPT Corporation) since Apr 2017 as Chief Technology Officer, Mr. Son 
was expected to promote the research and application of new technologies & solutions and bring technological inspiration to the 
business activities of the FPT IS, increasing the quality of projects and ensuring improved services for customers. From 2019, he got 
the new role as Chief Business Development Officer for FPT IS to lead the new business opportunities for future growths and in new 
areas including Digital Industries. 

FPT IS is the leading company in Vietnam and the region with 25 years experiences in providing system integration, IT services, 
solutions and services for Public Sector, Public Finance, Banking - Finance, Telecommunication, Healthcare, Transportation, Utilities… 

Prior to FPT Information System, Son worked for corporations including Cisco, Equant (now Orange Business Services), 
Vietsovpetro, Tradivico-IBC and T&C in various roles. Most recent he was an independent ICT advisor and a senior consultant 
for Simitri, Miller Heiman. Son was Country Manager cum Partner Operation Manager, CTO of Cisco Systems Vietnam. During his 
15 years with Cisco, Son was widely recognized by customers, partners, and the public for his critical role in driving success for 
the Cisco business in Vietnam. He represented Cisco as Cisco Vietnam CTO/ GD in Vietnam public associations and forums. He 
regularly speaks at public forums and events on future technology trends and opportunities, including Digital Transformation, 
Internet of Everything/ Internet of Things, Smart Cities, The Fourth Industrial Revolution, Education 3.0, STEM/ STEAM Education and 
Cyber Security. He worked closely with government, private and NGO organizations such as Ministries, Cities, Corporations, UNESCO, 
USTDA, WEF to explore and accelerate the strategic partnerships between digital technology ecosystem and the organizations for 
national/ industry digital transformational initiatives. 

Son holds a Bachelor of Computer Science from HCMC Polytechnic and studied Communications at Vietnam Academy of 
Military Technology. He successfully completed the 10 month Leadership Excellence and Accelerated Development program by 
Harvard Business Publishing under Harvard Business School.
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ÔNG Nguyễn hưng 
TGĐ NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG (TPBANK) 

MR. nguyen hung
CHIEF EXCUTIVE OFFICE (CEO), TPBANK

Ông Nguyễn Hưng - TGĐ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) có gần 30 năm kinh nghiệm làm quản lý cấp cao trong 
lĩnh vực Tài chính ngân hàng.

Ông Nguyễn Hưng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Thương mại điện tử, 
North Central University, Hoa Kỳ, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cao cấp nhất tại nhiều tổ chức tài chính khác nhau, 
trước khi được bổ nhiệm làm TGĐ TPBank kể từ ngày 04/07/2012.

Giữ chức vụ là TGĐ điều hành TPBank, ông Nguyễn Hưng được biết tới với những đóng góp quan trọng trong việc đưa 
TPBank trở thành một ngân hàng số lành mạnh, hoạt động hiệu quả, dẫn đầu về công nghệ trên thị trường hiện nay.

---

Mr. Nguyen Hung - General Director of Tien Phong Commercial Joint Stock Bank (TPBank) has nearly 30 years of experience 
as a senior manager in Banking and Finance.

Graduating from Banking Academy, Mr. Nguyen Hung holds a Master of Business Administration degree in E-commerce 
major of North Central University, USA. He used to be responsible for several senior management positions in different financial 
organizations before being appointed as a General Director of TP Bank since 04/07/2012

As a CEO of TP Bank , Mr. Nguyen Hung is known for his significant contributions in making TP Bank a sound digital bank, 
operating efficiently and leading in technology in market today.

thông tin diễn giả HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3

CHỦ ĐỘNG KHAI THÁC CÓ HIỆU QUẢ CPTPP ĐỂ PHÁT TRIỂN BỨT PHÁ

SPEAKER’S INFORMATION THEMATIC CONFERENCE 3

PROACTIVELY TAPPING INTO CPTPP FOR BREAKTHROUGH DEVELOPMENT
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bà BÙI KIM THÙY
ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA HỘI ĐỒNG KINH DOANH HOA KỲ - ASEAN (USABC) 

Ms. BUI Kim THUy
COUNTRY REPRESENTATIVE - VIETNAM, US-ASEAN BUSINESS COUNCIL (USABC)

Bùi Kim Thùy là Đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) từ tháng 5 năm 2018. Trước khi gia 
nhập USABC, bà Thùy có nhiều năm tham gia đàm phán các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mà Việt Nam/ASEAN là thành viên. 
Bà cũng là người viết đề án “Tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa” mã Hoạt động ICB-42 của Dự án EU-MUTRAP (Dự án hỗ trợ thương 
mại đa biên của EU dành cho Việt Nam), góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính quan trọng nhất cho doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu khi không phải xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) - căn cứ pháp lý để doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế quan - 
thay vào đó, doanh nghiệp tự khai báo và tự chịu trách nhiệm về xuất xứ khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để được hưởng ưu 
đãi thuế quan từ một số FTA Việt Nam tham gia. Bà Bùi Kim Thùy cũng là một trong những diễn giả nổi bật trong một loạt các hội 
thảo cho các cơ quan liên quan đến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp. Bà Kim Thùy là ứng viên duy nhất từ Việt Nam đạt 
học bổng toàn phần cho chương trình Thạc sĩ Quản lý Công 2013 - 2014 dành cho Lãnh đạo tại Trường Chính sách Công Lý Quang 
Diệu (Đại học Quốc gia Singapore) và Trường Harvard Kennedy (Đại học Harvard, Hoa Kỳ). Bà có bằng cử nhân Kinh tế Quốc tế 
tại Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. 

Là đại diện của USABC tại Việt Nam, bà Kim Thùy đã tư vấn chính sách cho các công ty Hoa Kỳ có hoạt động kinh doanh tại 
ASEAN/Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam gia nhập chuỗi cung ứng sản xuất của các tập đoàn toàn 
cầu; tư vấn chính sách cho khu vực công của Việt Nam (bao gồm các địa phương) trong quá trình thiết kế xây dựng văn bản quy 
phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.

---

Bui Kim Thuy joined the US-ASEAN Business Council (USABC) in March 2018 as the Country Representative for Viet Nam. Thuy 
served as the Deputy Director of the Agency for Foreign Trade in the Ministry of Industry and Trade (MOIT) for the previous 10 years, 
where she handled FTA negotiations and rule-of-origin related issues. She is a key speaker in a series of seminars and workshops for 
trade-related agencies and the business community. Thuy is the only candidate from Viet Nam receiving the full scholarship for the 
Programme of MPM (Master of Public Management) - Senior Leadership in Lee Kuan Yew School of Public Policy (LKYSPP) - Singapore 
and Harvard Kennedy School - USA. She holds a bachelor’s degree in International Economics from the Diplomatic Academy of Viet 
Nam, Ministry of Foreign Affairs. 

Being USABC Representative in Viet Nam Office, Thuy has been a consultant for US companies doing business in ASEAN/ Viet 
Nam as well as for the public sector (including local Govts of VN) in the business-related-policy-making process; facilitating Viet 
Nam’s SMEs in joining regional/global value supply chain of leading MNCs in the era of digital transformation.

ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN 
CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI BÔNG SỢI VIỆT NAM 

MR. Nguyen Van Tuan
AS CHAIRMAN OF VIETNAM COTTON AND SPINNING ASSOCIATION (VCOSA)

Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hiệp hội Bông sợi Việt Nam (Vcosa) từ ngày 22 tháng 04 năm 
2016. Trước đó từng đảm nhận chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Bông sợi Việt Nam từ năm 2007.

 Ông Tuấn với kinh nghiệm giàu có, đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực tư vấn quản trị doanh nghiệp với cương vị Chủ 
tịch công ty Cổ phần tư vấn Sao Việt từ năm 2011, chuyên tư vấn các vấn đề liên quan đến ngành dệt may cũng như các vấn đề tái 
cấu trúc và quản trị công ty.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát 
triển hạ tầng Rạng Đông, là hội viên của Hiệp hội Bông sợi Việt Nam từ 2015. 

---

Mr. Nguyen Van Tuan has served as Chairman of Vietnam Cotton and Spinning Association (VCOSA) since April 22nd, 2016. He 
previously served as Vice Chairman of VCOSA from 2007. 

Mr. Tuan has a long and successful track record in enterprise and management consultancy when he has served as Chairman 
of Sao Viet Consulting Joint Stock Company since 2011. He specializes in spinning and textile complex company, holdings restructurings 
and management turnarounds. 

Furthermore, he has served as Vice Chairman of Rang Dong Infrastructure Development Investment Joint Stock Company, a 
member of VCOSA since 2015.
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ông Võ Minh Nhựt
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CHỊU TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NS BLUESCOPE TẠI VIỆT NAM

Mr. vo minh nhut
GENERAL DIRECTOR AND IS RESPONSIBLE

FOR MANAGING BUSINESS ACTIVITIES OF NS BLUESCOPE IN VIETNAM

Ông Võ Minh Nhựt hiện là Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm quản lý cho các hoạt động kinh doanh của NS BlueScope tại 
Việt Nam,

Ông cũng là một trong những người tiên phong của công ty trong suốt 20 năm kể từ những ngày đầu thành lập BHP Steel và 
hiện tại là NS BlueScope Việt Nam. Ông từng nắm giữ những vị trí cao cấp trong công ty như Phó tổng giám đốc kinh doanh, Tổng 
giám đốc Lysaght trước khi nhận vị trí Tổng giám đốc NS BlueScope Việt Nam hiện tại.

Ông Nhựt đặc biệt chú trọng chiến lược phát triển dài hạn thông qua (1) tập trung vào BCI (Brand, Channel and Innovation) 
bao gồm tạo ra sự khác biệt cho thương hiệu, phát triển hệ thống kênh phân phối theo chiều sâu và đưa ra những công nghệ 
sản phẩm dẫn đầu xu thế; (2) tập trung xây dựng các văn hóa và giá trị cốt lõi như an toàn và môi trường, tuân thủ đạo đức kinh 
doanh; phát huy vai trò của phụ nữ trong doanh nghiệp; tập trung vào việc tạo ra giá trị cho khách hàng; và đặc biệt là những 
cam kết và hành động cụ thể nhằm ngày càng nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR).

---

Mr. Vo Minh Nhut is currently General Director and is responsible for managing business activities of NS BlueScope in Vietnam. 
He has been also one of pioneers of the company for 20 years from the early days of establishment of BHP Steel, which is now NS 
BlueScope Vietnam. He used to hold senior positions in the company as Sales Deputy Director, General Director of Lysaght before 
taking up the current General Director position of NS BlueScope Vietnam.

Mr. Nhut paid special attention to the long-term development strategy through: (1) focusing on BCI (Brand, Channel and 
Innovation) including creating differences for the brand, developing in-depth distribution channels and offering trend-leading 
technology products; (2) focusing on building cultures and core values such as safety and environment, complying with business 
ethics; promoting the role of women in enterprises; concentrating on creating value for customers and particularly specific 
commitments and actions to enhance Company Social Responsibilty (CSR)

ÔNG ÔNG THÂN ĐỨC VIỆT 
TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY MAY 10

MR. TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY MAY 10
GENERAL DIRECTOR OF 10 GARMENT CORPORATION

Ông Thân Đức Việt đã có 22 năm kinh nghiệm trong ngành dệt may. Ông Việt từng giữ nhiều chức vụ ở nhiều vị trí công tác khác 
nhau như: trưởng bộ phận marketting, trưởng phòng thị trường, giám đốc trung tâm kinh doanh thương mại, hiệu trưởng trường cao 
đẳng nghề Long Biên, giám đốc điều hành, phó tổng giám đốc.

Ông Việt đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Tổng công ty May 10.

---

Mr. Than Duc Viet has 22 years of experience in the textile industry. Mr. Viet has held various positions such as Chief marketing 
officer, Market manager, Director of commercial business center, Principal of Long Bien vocational College, Executive director, Deputy 
General Manager.

Mr. Viet has made many contributions to the development of 10 Garment Corporation.
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ÔNG Trần Quang Hảo 
GIÁM ĐỐC KINH DOANH,

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNG THỂ THAO - MXP JSC 

MR. tran quang hao
SALES DIRECTOR OF MXP JSC

Ông Trần Quang Hảo, hiện đang là Giám Đốc Kinh doanh của Công ty cổ phần Sản Xuất Hàng Thể Thao - MXP JSC, nhà sản 
xuất, xuất khẩu hàng may mặc thể thao hàng đầu Việt Nam với hơn 15 nghìn lao động, 6 nhà máy, công suất 12 triệu sản phẩm/năm.

Sinh ra và lớn lên từ Nam Định nơi có tr uyền thống về nghề dệt may từ lâu đời, niềm đam mê, nhiệt hu yết đối với nghề may đã 
thấm vào máu, ông Hảo đã theo học ng ành Công Nghệ May Mặ c, trường ĐH Bách Kh oa Hà Nội. Sau này với mong muốn phát tr iển 
ngành công nghiệp dệt may của Việt Nam một cách bài bản để vươn ra thế giới, ông đã theo học tiếp chuyên ngành Quản Trị Kinh 
Doanh Công nghiệp, trường ĐH Ki nh tế Quốc Dân.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, trải qua nhi ều vị trí & nhiệm vụ công việc khác nhau, Ông đã đóng góp cô ng sức không nhỏ cho 
sự phát triển của công ty, đồng hành cù ng công ty, đảm bảo việc làm và đời sống ổn định cho hơn 15 nghìn người lao động của MXP. 
Ông là ngư ời đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển Khối Kinh doanh của MXP, là bộ phận đóng vai trò kết nối 
giữa khách hàng với hệ thống các nhà máy của MXP. Ông là người trực tiếp chỉ đạo xây dựng quy trình, hệ thống quản trị & ph át triển 
lực lượng của Khối Kinh doanh với nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển sản phẩm cùng với khách hàng, đàm phán với kh ách hàng và nhà 
cung cấp, cân đối và cung cấp vật tư cho sản xuất.

---

Mr. Tran Quang Hao is currently a Sales Director of MXP JSC, a leading manufacturer of sportswear and apparel in Vietnam with 
more than 15,000 employees, 6 factories with a capacity of 12 million products / year.

Born and raised from Nam Dinh where has a tradition of textile and garment since long time, passion and enthusiasm for the 
tailoring industry has been absorbed into the blood, Mr. Hao has studied Garment Technology at Hanoi Polytechnic University. Later, 
with the desire to develop Vietnam’s textile and garment industry in a methodical way to reach the world, he went on to study Industrial 
Business Administration at National Economics University.

With more than 20 years of experience, through many different positions & tasks, he has contributed significantly to the 
development of the company, to ensure a stable life for more than 15,000 employees of MXP. He is an important contributor to the 
construction and development of the Business Division of MXP, which plays an important role in connecting customers with the factory 
system of MXP. He also directs the development of process, management system and business unit in order to research and develop 
products, negotiate with customers and suppliers, balance and provide materials for production.

ÔNG PHAN THỊ THANH XUÂN 
PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

HIỆP HỘI DA - GIÀY - TÚI XÁCH VIỆT NAM 

Ms. PHAN THI THANH XUAN
VICE CHAIRMAN, GENERAL SECRETARY

OF VIETNAM LEATHER, FOOTWEAR AND HANDBAG ASSOCIATION

Bà Phan Thị Thanh Xuân đã có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da giày và đã có nhiều đóng góp vào việc phát triển ngành 
da giày túi xách Việt Nam. Bà cũng chủ trì nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và các dự án nghiên cứu nhằm tìm ra những giải pháp 
cụ thể để cải thiện năng lực sản xuất của ngành da giày Việt Nam như: Nghiên cứu các tiêu chuẩn an toàn cho nguyên vật liệu, sản 
phẩm của ngành Da - Giày sản xuất, tiêu thụ trong nước và đề xuất lô trình xây dựng, áp dụng tại Việt Nam; Đề án xúc tiến thương 
mại trọng điểm quốc gia; Nghiên cứu công nghệ và vật liệu để chế tạo đế giày cao su - phylon bằng kỹ thuật tích hợp đồng thời và 
ép phun đế phylon chạm đất nhiều màu…

Bà Thanh Xuân có bằng Thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Delaware (Hoa Kỳ) và bằng kỹ sư công nghệ của Trường 
Đại học Bách khoa Hà Nội.

---

Ms. Phan Thi Thanh Xuan has 20 years of experience in the leather, footwear industry and has contributed to the development of 
Vietnam’s leather, footwear and handbag industry. She also chaired many State-level, ministerial-level projects and research projects to 
find specific solutions to improve the production capacity of Vietnam’s leather, footwear and handbag industry such as: Researching 
safety standards for materials, products of leather, footwear industry for domestic production, consumption and proposing construction 
batches, applied in Vietnam; Projects of national key trade promotion; Technology and materials research to fabricate rubber - phylon 
shoe soles with simultaneous integration and injection molding techniques for multi-colored phylon touches ...

Ms. Thanh Xuan holds an MBA from Delaware University (USA) and degree in technology engineer from Hanoi University of 
Science andTechnology.
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thông tin diễn giả HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 4

KHƠI THÔNG DÒNG VỐN TRUNG - DÀI HẠN CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

SPEAKER’S INFORMATION THEMATIC CONFERENCE 4

FACILITATING THE MEDIUM - LONG TERM CAPITAL FLOWS FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

ÔNG cấn văn lực 
CHUYÊN GIA KINH TẾ TRƯỞNG BIDV

& GIÁM ĐỐC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU BIDV 

MR. can van luc
CHIEF ECONOMIST OF BIDV 

AND PRESIDENT OF BIDV TRAINING AND RESEARCH INSTITUTE

Tiến sỹ 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. TS. Cấn Văn Lực cũng là Thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính-tiền tệ Quốc gia và Ủy 
viên Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC).

Trước khi đảm nhận công việc hiện tại, TS Lực đã đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau tại Trụ sở chính của BIDV, bao gồm Chuyên 
viên tín dụng vốn nước ngoài, Chuyên viên Thanh toán quốc tế; Trưởng các phòng Hợp tác quốc tế, Chứng khoán; Giám đốc Trung 
tâm Tác nghiệp Tài trợ thương mại; Phó giám đốc Chi nhánh Sở giao dịch I; Giám đốc Sở giao dịch III; và Cố vấn cao cấp Chủ tịch 
HĐQT, Hàm Phó tổng giám đốc & Giám đốc Trường Đào tạo BIDV.

Trước khi trở về Việt Nam đầu năm 2009, TS. Cấn Văn Lực là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Kennedy - Đại học Harvard và 
là Nghiên cứu viên theo Chương trình Học bổng (Fulbright) Humphrey của Chính phủ Hoa Kỳ từ 2007-2009. Năm 2008, TS Lực có thời 
gian làm việc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ở Thủ đô Washington D.C. và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ tại Thành phố Boston (Hoa 
Kỳ). Năm 2003, TS Lực là người Việt Nam duy nhất nhận học bổng danh giá Australia-Asia Award dành cho chương trình tiến sỹ tại Úc. 
TS Lực là Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu du học sinh Australia tại Việt Nam giai đoạn 2001-2003. TS Lực thường được một số hãng truyền hình, 
thông tấn báo chí trong và ngoài nước mời bình luận về các vấn đề kinh tế vĩ mô, kinh tế tài chính-ngân hàng và tại các hội thảo về 
kinh tế-tài chính.

TS. Lực có nhiều bài viết được xuất bản trên các tạp chí quốc tế như Journal of Financial Services Research, Journal of Asia-
Pacific Economy, China Ecomonic Review, Journal of Asset Management và ASEANFocus. TS. Cấn Văn Lực tốt nghiệp Thạc sỹ Quản 
trị Kinh doanh (MBA) và Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh (DBA) - chuyên ngành Kinh tế - Tài chính tại Đại học Monash, đều bằng học bổng 
của Chính phủ Úc; Nghiên cứu viên Chương trình (Fulbright) Humphrey và Nghiên cứu viên cao cấp Trường Kennedy - Đại học Harvard.

---

Dr. Can Van Luc is currently Chief Economist of the Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV) cum President of 
BIDV Training and Research Institute. He is also a Member of the National Fiscal and Monetary Policy Advisory Council and a Member 
of Vietnam National Committee for Pacific Economic Cooperation (VNCPEC).

Prior to his current position, Dr. Can Van Luc has gone through various positions at BIDV Head Office, including Officer of Foreign 
Credit, Guarantee services, Trade finance; then Head of International Banking, Head of Securities Department, Director of Trade 
Finance Center, Deputy General Manager of Transaction Center I, General Manager of Transaction Center III - BIDV, and Senior Advisor 
to the Group Chairman, Senior Executive Vice President and Director of BIDV Training School.

Prior to his return to Vietnam in early 2009, he was a senior fellow at Harvard Kennedy School and a Hubert H.Humphrey Fellow 
(under a Fulbright exchange program) in the US during 2007-2009. In 2008, he was a visiting scholar at the International Monetary 
Fund (IMF) in Washington D.C and Federal Reserve Bank of Boston. In 2003, Dr. Luc Can was the only Vietnamese to have received 
the prestigious Australia-Asia Award for his doctorate program. He was also Chairman of the Vietnamese Graduates from Australia 
Club (VGAC) during 2001-2003. He is also a frequent guest speaker for various TV reports, issues on economics, banking-finance, and 
economics/finance conferences.

He has a number of articles published in the Journal of Financial Services Research, Journal of Asia-Pacific Economy, China 
Economic Review, Journal of Asset Management and ASEANFocus. Dr. Can Van Luc holds an MBA and a Doctor of Business Administration 
- DBA (major in Financial Economics) from Monash University, Australia, both under the Australian government scholarships; a (Fulbright) 
Humphrey Fellow and a Harvard Senior Fellow.Business Administration at National Economics University.

With more than 20 years of experience, through many different positions & tasks, he has contributed significantly to the 
development of the company, to ensure a stable life for more than 15,000 employees of MXP. He is an important contributor to the 
construction and development of the Business Division of MXP, which plays an important role in connecting customers with the factory 
system of MXP. He also directs the development of process, management system and business unit in order to research and develop 
products, negotiate with customers and suppliers, balance and provide materials for production.
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ông ANDY HO
TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐẦU TƯ, TẬP ĐOÀN VINACAPITAL

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND

mr. ANDY HO
CHIEF INVESTMENT OFFICER, VINACAPITAL GROUP

MANAGING DIRECTOR, VINACAPITAL VIETNAM OPPORTUNITY FUND

Ông Andy Ho là Trưởng Bộ phận đầu tư tập đoàn VinaCapital và Giám đốc điều hành VinaCapital Vietnam Opportunity Fund 
(VOF), quỹ đầu tư nược niêm yết trên Sàn giao dịch chính của Thị trường Chứng khoán London và được bao gồm trong chỉ số FTSE 
250. Từ khi gia nhập VinaCapital năm 2007, ông đã đưa giá trị tài sản quản lý của VOF vượt mốc 1 tỉ USD, quỹ đã triển khai hơn 1 tỉ 
USD vốn vào nhiều thương vụ đầu tư thương lượng và tổng giá trị thoái vốn lên đến hơn 700 triệu USD. Năm 2016, VOF là một trong 
những quỹ chuyên đầu tư vào Việt Nam hoạt động hiệu quả nhất, đạt mức tăng trưởng 25.5%. Ông Andy Ho là chuyên gia hàng 
đầu về đầu tư tại các thị trường đang phát triển, cổ phần hóa và đầu tư cổ phần tư nhân tại Việt Nam. Ông thường được mời làm 
diễn giả tại các hội nghị lớn trong khu vực và thường xuất hiện trên truyền thông.

Trước khi gia nhập VinaCapital, Andy là Giám đốc đầu tư tại Prudential Việt Nam nơi ông quản lý danh mục đầu tư thị trường 
vốn và phát triển chiến lược đầu tư ngân hàng của tập đoàn, giúp đem lại lợi nhuận gấp 4 lần cho Prudential Việt Nam trong vòng 
18 tháng. Ông cũng từng là quản lý quỹ tương hỗ PruBF1 của Prudential và từng trải qua nhiều vị trí quản lý tại Dell Ventures, công 
ty đầu tư của tập đoàn Dell Computer, và Ernst & Young. 

Ông có bằng Cử nhân Tài chính Kế toán tại đại học Colorado Boulder, và bằng MBA tại Viện Công nghệ Massachusetts. Ông 
có chứng chỉ CPA tại Mỹ.

---

Andy Ho serves as Chief Investment Officer of VinaCapital Group, and Managing Director of the VinaCapital Vietnam 
Opportunity Fund (VOF), which is traded on the Main Market of the London Stock Exchange and part of FTSE 250. Since joining 
VinaCapital in 2007, Andy has helped VOF’s net asset value surpass the US$1 billion mark, deployed over US$1 billion on privately 
negotiated deals and led over US$700 million in exits via strategic trade sales. In 2016, VOF was the top performing Vietnam-focused 
fund, gaining 25.5%. Andy is a leading authority on investing in developing markets, privatizations, and private equity deals in 
Vietnam, regularly speaking at events around the region and appearing in the media.

Prior to joining VinaCapital, Andy was director of investment at Prudential Vietnam, where he looked after the company’s 
capital market portfolio and developed its bank investment strategy, which provided a return of four times over an 18-month period. 
He also served as manager of Prudential’s mutual fund, PruBF1. Andy also held various management positions at Dell Ventures (the 
investment group of Dell Computer Corp.) and Ernst & Young.

Andy earned a BS in Finance and Accounting from the University of Colorado Boulder, and an MBA from the Massachusetts 
Institute of Technology. He is a Certified Public Accountant in the US.
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TẠO LẬP VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÁC CHUỖI GIÁ TRỊ NÔNG - LÂM - THỦY SẢN 
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CREATING AND DEVELOPING SUSTAINABLY THE VALUE CHAINS OF AGRICULTURE -
FORESTRY - FISHERIES FOR INTERNATIONAL INTEGRATION 
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ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn
VIỆN TRƯỞNG VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 

THÔN, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

mr. Nguyen do anh tuan
DIRECTOR GENERAL OF INSTITUTE OF POLICY AND STRATEGY FOR AGRICULTURE 

AND RURAL DEVELOPMENT (IPSARD), MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL 
DEVELOPMENT (MARD) OF VIETNAM.

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn là Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. Ông là Tiến sĩ về Nghiên cứu Phát triển của Viện Nghiên cứu Xã hội La Hay, Hà Lan. 

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy trong lĩnh vực kinh tế và chính sách nông nghiệp. Ông 
đã tham gia và đóng góp vào hàng loạt chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn và là tác giả, đồng tác giả 
của nhiều cuốn sách và công trình nghiên cứu lớn bao gồm: Báo cáo Việt Nam 2030, Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016 về chủ để 
Chuyển đổi nông nghiệp bền vững, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam 

Ông là Phó trưởng ban Ban Điều phối ngành hàng cà phê Việt Nam (VCCB), Tổ phó Tổ công tác liên ngành khảo sát, nghiên 
cứu, xây dựng “Đề án phát triển hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến 2030”; 
thành viên Ban chỉ đạo “Phát triển thị trường nông sản” của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, thành viên Nhóm công tác 
ngành hàng thuộc Đối tác phát triển bền vững nông nghiệp Việt Nam (PSAV)…

---

Dr. Nguyen Do Anh Tuan is the Director General of Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rural Development 
(IPSARD), Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) of Vietnam.

Dr. Tuan got his Ph.D. in Development Studies at the Institute of Social Sciences (The Hague, Netherlands) in 2007, and has more 
than 20 years experience in research, consultant, and teaching in the field agricultural policy. He has participated and contributed 
in many development strategies as well as action plans for the economy and agriculture sector in particular. He is the author and 
co-author of many books and major studies including: Vietnam 2035 Report: Toward Prosperity, Creativity, Equity and Democracy; 
Vietnam Development Report 2016: Transforming Vietnamese Agriculture: Gaining More from Less; The Fourth Industrial Revolution 
and socio-economic development of Vietnam.

At present, he is also a Vice-chairman of Vietnam Coffee Coordination Board (VCCB), a member of the Steering Committee 
for Agricultural Market Development, a member of Partnership for Sustainable Agriculture in Vietnam (PSAV), and a member of the 
delegation to participate in International Coffee Organisation meetings.

ông nguyễn khắc toàn
ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH BAN KINH TẾ 

 - TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM 

Mr. nguyen khac toan
A MEMBER OF STANDING COMMITTEE, VICE- DIRECTOR IN CHARGE OF ECONOMICS 

DEPARTMENT, VIETNAM FARMERS’ UNION (VNFU)

Ông Nguyễn Khắc Toàn hiện đang đảm nhiệm chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Kinh tế - Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam.  

Ban Kinh tế Trung ương Hội có chức năng, nhiệm vụ chính: Tham mưu giúp Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế trong nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 
tham mưu phát động và chỉ đạo thực hiện các phong trào phát triển kinh tế nông thôn gắn với các hoạt động của tổ chức Hội; 
chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân.

---

Mr. Nguyen Khac Toan is a member of Standing Committee, Vice- Director in charge of Economics Department, Vietnam 
Farmers’ Union (VNFU).

The main functions and tasks of VNFU Economics Department are: to act as a counsellor and assist VNFU Standing Committee 
in proposing guidelines, policies for economic development in agriculture, farmers, rural areas to the Party and the State; counsel 
for launching and orienting the implementation of rural economic development movements associated with FU’s activities; orient, 
guide and support the construction of economic development models of farmer members.
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ông lê thành
VIỆN TRƯỞNG VIỆN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

Mr. le thanh
DIRECTOR OF ORGANIC AGRICULTURAL ECONOMICS INSTITUTE

Ông Lê Thành có 15 năm kinh nghiệm trong các chương trình phát triển cộng đồng, làm việc với các tổ chức trong nước và 
quốc tế như Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, CARE, CCFD, 
Chính phủ Úc. 

Hiện ông đang là Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ - cơ quan nghiên cứu, phát triển, tư vấn các mô hình kinh tế 
nông nghiệp hội nhập thị trường thế giới; điển hình là mô hình “Chuỗi giá trị Nông nghiệp Công nghệ cao ngành Rau củ quả định 
hướng thị trường trên nền tảng Logistics” thực hiện thí điểm thành công tại Tỉnh Tây Ninh.

Ông còn đảm nhiệm các chức vụ: 

Thành viên HĐQT Tổng công ty Xây Dựng Số 1 CC1, thuộc Bộ Xây Dựng.  

Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Lavifood

Ông Lê Thành đã tham gia khởi xướng, vận động và duy trì các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện ý nghĩa như chương 
trình tình nguyện Mùa hè Xanh, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam

---

Mr. Le Thanh has 15 years of experience in community development programs, working with national and international 
organizations such as Vietnam Youth Union, Vietnam Women’s Union, United Nations, World Bank, CARE, CCFD, Australian 
Government.

He is currently Director of Organic Agricultural Economics Institute - an agency of research, development and consultancy on 
agricultural economic models to integrate into the world market; especilly, the model “High-tech Agriculture Value Chain market-
oriented vegetables and fruits industry on the Logistics platform” successfully piloted in Tay Ninh province.

Member of Board of Directors of No.1 CC1 Construction Corporation, under Ministry of Construction.

Member of the Board of Lavifood Joint Stock Company

Mr. Le Thanh has participated in initiating, advocating and maintaining meaningful community activities such as the Green 
Summer Volunteer Program, Fund for Vietnamese Children with Disabilities.

ÔNG TIẾT VĂN THÀNH  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN,

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (AGRIBANK)

MR. TIET VAN THANH
MEMBER OF THE MEMBERS’ COUNCIL, GENERAL DIRECTOR OF VIETNAM BANK FOR 

AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (AGRIBANK)

Ông Tiết Văn Thành đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tín dụng, ngân hàng. Ông từng giữ các chức vụ như: Phó Giám 
đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tiên, Kiên Giang; Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang; Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang; 
Trưởng Văn phòng đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khu vực miền Nam; Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Trưởng Văn phòng đại diện khu vực miền Nam.

---

Mr. Tiet Van Thanh has 40 years of experience in the field of credit and banking. He held positions as: Deputy Director of Vietnam 
Bank for Agriculture and Rural Development (Agribank) Branch Ha Tien, Kien Giang province; Deputy Director of Agribank branch Kien 
Giang Province; Director of Agribank branch Kien Giang Province; Head of Agribank representative office in the South; Deputy General 
Director of Agribank and Head of Agribank representative office in the South.
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ÔNG Ngô Minh Hải  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TH VÀ CEO CỦA DALATMILK 

MR. ngo minh hai
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, 

DEPUTY GENERAL DIRECTOR OF TH GROUP AND THE CEO OF DALATMILK

Ông Ngô Minh Hải hiện Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng Giám đốc tập đoàn TH và CEO của Dalatmilk. 

Tập đoàn TH hiện được biết đến với nhiều thương hiệu lớn như sữa tươi sạch TH true MILK, sữa hạt TH true NUT, sữa chua TH true 
YOGURT, kem TH true ICE CREAM, thức uống thảo dược TH true HERBAL, thức uống từ mầm lúa mạch TH true MALT, nước tinh khiết TH 
true WATER, rau củ quả sạch FVF, đường NASU và đang phát triển nhiều thương hiệu thực phẩm trong tương lai.

Với vị trí quan trọng tại Tập đoàn TH, ông Ngô Minh Hải đã sát cánh cùng lãnh đạo tập đoàn từ những ngày đầu mới thành lập, 
phát triển sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực chế biến, sản xuất sữa và thực phẩm. Trong tập đoàn, ông đã 
góp phần vực dậy Dalatmilk- một thương hiệu sữa tươi được tập đoàn TH mua lại, trở thành thương hiệu mạnh, mở rộng thị trường ra 
toàn quốc và ghi thêm một dấu ấn thương hiệu sữa trong tập đoàn TH. Dalatmilk hiện tập trung vào nhóm sản phẩm sữa tươi, sữa 
chua thanh trùng.

Với kiến thức quản trị sâu rộng, Ông được đánh giá là một trong những người có dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực Marketing tại 
Việt Nam.

Trước khi giữ chức vụ quan trọng tại Tập đoàn TH, ông Hải từng làm việc tại nhiều đơn vị lớn như:

- Từ năm 1995-2004, ông làm việc cho PepsiCo Vietnam trong các vai trò: Giám đốc chi nhánh Đà Nẵng, Giám đốc chi nhánh 
Hà Nội.

- Từ năm 2004-2006: Giám đốc Tài chính báo Thanh Niên 

- Từ năm 2006-2008: Tổng Giám Đốc, Phó Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Truyền thông Thanh Niên 

- Từ 2008 tới nay: Tham gia trong Ban Lãnh đạo Tập đoàn TH

Ông Hải có bằng kỹ sư cơ khí và thạc sĩ quản trị kinh doanh.

---

Mr. Ngo Minh Hai is currently the Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director of TH Group and the CEO of 
Dalatmilk.

TH Group is now known for many famous brands such as TH true MILK (fresh milk), TH true NUT (nut milk), true YOGURT TH (yogurt), 
TH true ICE CREAM (cream), TH true HERBAL (herbal drinks), true MALT (drinks from barley sprouts), TH true WATER (pure water), FVF (clean 
vegetables and fruits), NASU (sugar) and is developing many food brands in the future.

With important roles at TH Group, Mr. Ngo Minh Hai has closely accompanied the leader of the group since the early days of 
establishment, been developing the manufacturing business in many fields, especially in the field of processing and manufacturing milk 
and food.

In the group, he contributed to reviving Dalatmilk - a fresh milk brand acquired by TH Group, becoming a strong brand, expanding 
the market nationwide and setting a milk brand mark in TH Group. 

Dalatmilk is currently focusing on fresh milk and pasteurized yogurt products. With extensive management knowledge, he is 
considered as one of the people with strong marks in the field of marketing in Vietnam.

Before holding an important position at TH Group, Mr. Hai used to work in many significant units such as:

- From 1995-2004, he worked for PepsiCo Vietnam as: Director of Da Nang branch, Director of Hanoi branch.

- From 2004-2006: Finance Director of Thanh Nien newspaper

- From 2006-2008: General Director, Vice Chairman of Thanh Niên Media Corporation

- From 2008 up to now: Participated in the Executive Committee of TH Group

Mr. Hai has the Degree in Mechanical Engineering and an MBA

ÔNG huỳnh văn thòn  
CEO - TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI 

MR. huynh van thon
CEO - LOC TROI GROUP

Ông Huỳnh Văn Thòn đã kinh qua nhiều vị trí quản lý trong bộ máy quản lý nhà nước như Phó Phòng Kế hoạch Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn An Giang, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Thực vật An Giang, Phó Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển 
nông thôn An Giang. Với những đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam, năm 2002, ông đã vinh dự được 
Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh Hùng Lao Động thời kỳ đổi mới.

Hiện nay, ông tập trung vào việc phát triển công ty lên tầm cao mới. Dưới sự lãnh đạo của ông, Công ty cổ phần Bảo vệ Thực 
vật An Giang từ một đơn vị nhỏ chỉ có 23 nhân viên với số vốn khiêm tốn, đến nay đã trở thành tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực nông 
nghiệp và đang mở rộng hoạt động sang nhiều ngành nghề khác.

Ông Huỳnh Văn Thòn theo học trường Học Sinh Miền Nam trước năm 1975, sau đó tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh, ông đã tham dự nhiều khóa đào tạo ở nước ngoài.

---

Mr. Huynh Van Thon experienced many management positions in the state management such as Deputy Director of Planning 
Department, An Giang Department of Agriculture and Rural Development, Head of An Giang Plant Protection Department, Deputy 
Director of An Giang Department of Agriculture and Rural Development. With contributions to the sustainable development of Vietnam’s 
agriculture, in 2002, he was honored to receive the appelation of Labor Hero in the renovation period.

Currently, he focuses on developing the company to new heights. Under his leadership, An Giang Plant Protection Joint Stock 
Company from a small unit with only 23 employees with modest capital, has now become a leader in the agricultural and open 
sectorwide activities to many other industries.

Mr. Huynh Van Thon attended the Southern Student School before 1975, after graduating from University of Economics Ho Chi 
Minh City, he attended many overseas training courses.
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ÔNG Lê Văn Quang  
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

Mr. Le Van Quang 
CHAIRMAN OF THE BOARD, MINH PHU SEAFOOD CORPORATION

Ông Lê Văn Quang tốt nghiệp Kỹ sư chế biến thủy sản tại Đại học Nha Trang, Việt Nam năm 1981. Sau thời gian làm việc tại 
Công ty thủy sản do nhà nước quản lý, ông Quang đã nhìn thấy cơ hội trong khu vực tư nhân khi chính phủ Việt Nam mở các chính 
sách cho các công ty tư nhân. Năm 1988, ông Quang cùng vợ thành lập một cơ sở tư nhân nhỏ và bắt đầu kinh doanh riêng với tư 
cách là đại lý thu mua tôm. Năm 1992, công ty thủy sản Minh Phú được thành lập. Trong 27 năm qua, ông Quang đã dẫn dắt Minh 
Phú trở thành một trong những công ty thủy sản lớn nhất thế giới và ông được mệnh danh là một trong 50 người có ảnh hưởng lớn 
nhất trong ngành thủy sản toàn cầu.

----

Mr. Le Van Quang graduated from the Seafood Processing Engineer at Nha Trang University in 1981. After working at a state-
managed seafood company, Mr. Quang saw opportunities in the private sector when the Vietnamese government opens policies for 
private companies. In 1988, Mr Quang and his wife set up a small private facility and started their own business as shrimp purchasing 
agents. In 1992, Minh Phu Seafood Company was established. For the past 27 years, Mr. Quang has led Minh Phu to become one of the 
largest seafood companies in the world and he has been named one of the 50 most influential people in the global seafood industry.

ÔNG Josh Madeira  
QUẢN LÝ CẤP CAO

PHỤ TRÁCH CHÍNH SÁCH BẢO TỒN BIỂN TẠI THỦY CUNG VỊNH MONTEREY
(MONTEREY BAY AQUARIUM, MBA)  

MR. Josh Madeira
MONTEREY BAY AQUARIUM’S SENIOR MANAGER

OF OCEAN CONSERVATION POLICY

Josh Madiera, là quản lý cấp cao phụ trách chính sách bảo tồn biển tại Thủy cung Vịnh Monterey (Monterey Bay Aquarium, 
MBA) với vai trò giám sát một danh mục các vấn đề chính sách tập trung vào tính bền vững và bảo tồn nghề cá và nuôi trồng thủy 
sản toàn cầu. Josh cũng tham gia chính trong chương trình Seafoodwatch - Chương trình nghiên cứu đánh giá tác động môi trường 
của sản phẩm thủy sản thuộc MBA. Mục đích chính của Chương trình SeafoodWatch là nhằm thúc đẩy các chiến lược và chính sách 
phát triển bền vững thủy hải sản với các chính phủ, ngành thủy sản và các bên liên quan chính, bao gồm Sáng kiến Thủy sản và Nuôi 
trồng Thủy sản khu vực Đông Nam Á - kết quả của sự hợp tác giữa MBA và Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế. Trước khi làm việc tại 
MBA, Josh từng giữ chức vụ Quan hệ Chính phủ cấp cao tại Quỹ từ thiện Pew (Washington, D.C.) và giám sát kế hoạch chiến lược 
cũng như tiếp cận chính phủ cho các chiến dịch đại dương trong nước của Quỹ từ thiện Pew. Trước đây, ông từng làm việc với tư 
cách là thành viên của Ủy ban Tài nguyên thiên nhiên Hoa Kỳ. Josh có bằng cử nhân về nghiên cứu chính phủ và môi trường của Đại 
học Bowdoin và bằng thạc sĩ khoa học và quản lý môi trường của Đại học U.C. Santa Barbara.

---       

Josh Madeira, the Monterey Bay Aquarium’s Senior Manager of Ocean Conservation Policy, oversees a portfolio of policy issues 
that focuses on sustainability and conservation of global fisheries and aquaculture. Josh works closely with the Aquarium’s Seafood 
Watch program to advance seafood sustainability policies and improvement strategies with governments, the seafood industry and 
key stakeholders, including leading the Southeast Asia Fisheries and Aquaculture Initiative, a partnership between the Monterey Bay 
Aquarium and the Carnegie Endowment for International Peace. Josh came to the Aquarium from Washington, D.C., where he worked 
as a Senior Government Relations Officer at the Pew Charitable Trusts and oversaw strategic planning and government outreach for 
Pew’s domestic oceans campaigns. Previously, he worked as a fellow on the U.S. House of Representatives Committee on Natural 
Resources. Josh holds a B.A. in Government and Environmental Studies from Bowdoin College and a Master of Environmental Science 
and Management from U.C. Santa Barbara.

74 75



ÔNG ĐỖ VĂN HUỆ  
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TGĐ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO (HIMA)

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC CÂU LẠC BỘ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

(DAA VIETNAM)  

MR. DO VAN HUE
CHAIRMAN OF THE BOARD, GENERAL DIRECTOR OF CORDYCEPS JOINT STOCK COMPANY (HIMA)

STANDING MEMBER OF VIETNAM DIGITAL AGRICULTURE ASSICIATION (DAA VIETNAM)

Ông Đỗ Văn Huệ đã có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt là nghiên cứu chế biến các sản phẩm 
đông trùng hạ thảo và nhanh chóng phát triển sản phẩm này ra thị trường trong nước và quốc tế từ năm 2012 như trà, cà phê và 
nước đông trùng hạ thảo. Ngoài ra, ông Huệ cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam đưa giống sầu riêng Musang King từ Malaysia về 
Việt Nam và tạo ra quy trình trồng Organic đầu tiên cho cây sầu riêng tại Việt Nam. Ông Huệ cùng công ty HIMA ngoài việc nghiên 
cứu, sản xuất và phát triển thương mại các sản phẩm nông nghiệp còn thực hiện nhiều dự án phát triển các sản phẩm bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng.

Ông Đỗ Văn Huệ có bằng thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Southern California, Mỹ và bằng cử nhân 
ngành cơ khí trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

---       

Mr. Do Van Hue has nearly 20 years of experience in the agricultural sector, especially researching and processing Cordyceps 
products and quickly developing this product in the domestic and international markets since 2012 like Cordyceps tea, Cordycep 
functional foods. In addition, Mr. Hue is also the first representative of Vietnam to bring Musang King durian from Malaysia to Vietnam 
and create the first Organic planting process for durian trees in Vietnam. Mr. Hue and HIMA company also implement many projects to 
develop agrilutural products to protect community health.

Mr. Do Van Hue holds a master’s degree in Business Administration from Southern California University, USA and a bachelor’s 
degree in mechanical engineering from Ho Chi Minh City University of Technology and Education.

thông tin diễn giả HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 6

CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH MỚI VÀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO TẠI VIỆT NAM: 
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Bà TRƯƠNG LÝ HOÀNG PHI   
TỔNG GIÁM ĐỐC VINTECH CITY

SÁNG LẬP VÀ CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC BSSC  
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI DOANH NHÂN TRẺ TP. HCM (YBA) 

SHARK KHÁCH MỜI SHARK TANK VIETNAM, NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN

Ms. TRUONG LY HOANG PHI 
MANAGING DIRECTOR, VINTECH CITY

FOUNDER BUSINESS STARTUP SUPPORT CENTRE (BSSC)
VICE-PRESIDENT, YOUNG BUSINESS ASSOCIATION HCM CITY (YBA)

SHARK TANK VIETNAM, ANGEL INVESTOR

Gắn bó cùng hoạt động khởi nghiệp từ lúc “khởi nghiệp” còn là thuật ngữ mới ở Việt Nam, bà Trương Lý Hoàng Phi cùng với đội 
ngũ cộng sự đã xây dựng thành công BSSC, hiện là đơn vị dẫn đầu trong việc hỗ trợ toàn diện và chuyên sâu hoạt động khởi nghiệp 
tại Việt Nam, và Đông Nam Á. 

Thành tích nổi bật: 

- Tư vấn và hỗ trợ cho hơn 4.000 SMEs và startups;

- Khởi xướng và thành lập Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp và Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn 100 tỷ đồng 

- BSSC là đơn vị duy nhất quản lý 2 nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm với tổng vốn 200 tỷ đồng

- Người khởi xướng và tham mưu thực hiện Đề án Xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố khởi nghiệp

- Đơn vị duy nhất ở Việt Nam nhận giải thưởng Doanh nhân Xã hội  ASEAN 2017 

- Giải thưởng Đơn vị tăng tốc khởi nghiệp tốt nhất Việt Nam 2017

- Top 100 phụ nữ tiêu biểu “Tự hào Phụ nữ Việt Nam”

- Giải thưởng dành cho tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do UBND 
TP. HCM trao tặng

---

A prominent influencer in Vietnam startup ecosystem, founded BSSC in 2010 - even before the term “startup” became popular 
in Vietnam. After nearly a decade of growing the ecosystem, Ms. Phi Truong is highly respected by the entrepreneurial and startup 
community. She has grown BSSC into the top startup accelerator in Southeast Asia.     

Highlights of her achievements: 

- Consulted and nurtured 4.000+ SMEs and startups 

- Initiated HCMC Startup Innovation Fund, with committed capital of 100 bil VND

- Manager of 2 venture funds, with total capital of 200 bil VND

- Initiated “Startup City for the youth” policy in Ho Chi Minh City

- Awarded ASEAN Social Entrepreneurship 2017 

- Awarded the Best Accelerator in Vietnam 2017

- Top 100 Women Entrepreneurs in Vietnam

ông Jerry Lim    
GIÁM ĐỐC GRAB VIỆT NAM

MR. Jerry Lim 
GRAB VIETNAM DIRECTOR

Ông Jerry Lim là Giám đốc Grab Việt Nam. Ông đang giữ trách nhiệm lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối mọi hoạt động kinh 
doanh của ứng dụng Grab tại Việt Nam. Trước đây, ông từng là Giám đốc GrabTaxi Singapore. Ông Jerry Lim có hơn 10 năm kinh 
nghiệm trong lĩnh vực tư vấn quản lý, quản lý giải pháp và quản lý công nghệ tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Ông bắt đầu sự 
nghiệp của mình tại công ty McKinsey & Company trước khi chuyển qua công tác tại Accenture và Thomson Reuters để trau dồi kinh 
nghiệm quản lý giải pháp và tư vấn tại Châu Á. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông đặc biệt đam mê phát triển văn hóa sáng tạo, đổi 
mới trong khu vực Đông Nam Á và truyền niềm cảm hứng này cho những thế hệ lãnh đạo mới.

Ông Jerry Lim có bằng MBA tại trường Đại học California Los Angeles, Anderson School of Management, và bằng BA tại Viện 
Công nghệ Massachusetts (MIT). Ngoài ra, ông còn đam mê lướt ván và đọc sách.

---

Mr. Jerry Lim is Grab Vietnam Director. He is responsible for planning, directing and coordinating all business activities of Grab 
Vietnam. Previously, he was the Director of GrabTaxi Singapore. Mr. Jerry Lim has more than 10 years of experience in management 
consulting, solution management and technology management in the Asia-Pacific region. He started his career at McKinsey 
& Company before moving to Accenture and Thomson Reuters to gain experience in managing solutions and consulting in Asia. 
Throughout his career, he is particularly passionate about developing creative and innovative culture in Southeast Asia and spreading 
this inspiration to new generations of leaders.

Mr. Jerry Lim holds an MBA from California Los Angeles University, Anderson School of Management, and a BA from Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). In addition, he is passionate about surfing and reading.
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bà Linh phạm
FOUNDER & CEO, LOGIVAN

Ms. linh pham
FOUNDER & CEO, LOGIVAN

Linh Phạm là Founder kiêm CEO của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ LOGIVAN VIỆT NAM Công ty TNHH Công nghệ LOGIVAN 
Việt Nam. Được thành lập vào tháng 10 năm 2019, LOGIVAN đem lại nhiều sự đổi mới cho ngành công nghiệp vận tải.

LOGIVAN tương tự như mô hình UBER dành cho xe tải, cho phép theo dõi thời gian thực và kết nối trực tiếp với các tài xế để 
giảm tỷ lệ chiều về không có khách và tăng năng suất.

LOGIVAN đã hoàn thành ba vòng đầu tư, huy động được tổng cộng 7,9 triệu đô la từ các nhà đầu tư mạo hiểm bao gồm 
Insignia Partners, David Su, Alpha JWC, SCG và Vinacapital.

Vào tháng 7 năm 2018, LOGIVAN đã giành giải Best Startup tại hội nghị RISE ở Hồng Kông, hội nghị công nghệ lớn nhất châu 
Á. Sau đó, vào tháng 12 năm 2018, LOGIVAN đã giành giải Global Entrepreneur of the Year tại Pitch@Palace tại Luân Đôn bởi Công 
tước xứ York.

Linh Phạm được đào tạo tại Đại học Cambridge, tốt nghiệp ngành Khoa học tự nhiên năm 2015. Sau khi làm chuyên viên 
phân tích công nghệ cho Goldman Sachs ở London, Linh trở về Việt Nam để thành lập LOGIVAN.

---

Linh is the Founder and CEO of LOGIVAN - founded in October 2017 to bring innovation to the trucking industry. 

LOGIVAN is Uber for trucks, enabling real-time tracking and connecting directly to the drivers to reduce the empty return rate, 
boost productivity and give more power to drivers. 

LOGIVAN has completed three rounds of investment, raising a total of $7.9m from high-profile investors including Insignia 
Partners, David Su, Alpha JWC, SCG and Vinacapital Ventures. 

In July 2018 LOGIVAN won Best Startup at RISE in Hong Kong, Asia’s largest technology conference.  Then in December 2018 
LOGIVAN won Global Entrepreneur of the Year at Pitch@Palace, awarded in London by The Duke of York. 

Linh was educated at Cambridge University, graduating in Natural Sciences in 2015.  After working as a technology analyst for 
Goldman Sachs in London, Linh returned to Vietnam to found LOGIVAN.

ÔNG trần ngọc thái sơn  
NHÀ SÁNG LẬP KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CỦA TIKI 

MR. tran ngoc thai son
FOUNDER CUM CEO OF TIKI

Trần Ngọc Thái Sơn là Nhà Sáng lập kiêm Giám Đốc Điều Hành của Tiki, một trong những công ty công nghệ hàng đầu tại Việt Nam, 
sở hữu nền tảng thương mại điện tử Tiki.vn được biết đến trên toàn quốc. Tiki chính là cách viết tắt của Tìm Kiếm và Tiết Kiệm, đây cũng 
chính là tầm nhìn và sứ mệnh mà Thái Sơn đặt ra cho doanh nghiệp của mình: trở thành nơi giúp Khách Hàng tìm kiếm được mọi thứ họ 
cần, đồng thời giúp Khách Hàng tiết kiệm thời gian và chi phí. Tất cả những điều này đều được thể hiện ở phương châm hoạt động “Vì 
Khách Hàng” của Tiki. 

Bắt đầu hành trình của Tiki từ năm 2010, 

Thái Sơn đã đưa Tiki từ một trang bán sách trực tuyến trở thành nền tảng thương mại điện tử đa ngành đáng tin cậy cho hàng triệu 
khách hàng Việt Nam. 

Tiki hiện đang tự điều hành xử lý hơn hàng ngàn sản phẩm chính hãng thuộc 26 ngành hàng: từ sách, các sản phẩm mẹ & bé, hàng 
tiêu dùng nhanh, đến các mặt hàng điện tử - gia dụng, thời trang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ số, hàng xuyên biên giới, v.v…

Bên cạnh hệ thống vận hành được nghiêm túc xây dựng và quản lý chặt chẽ, Thái Sơn cũng cực kỳ chú trọng đến trải nghiệm người 
dùng trên cả máy tính và di động. 

Trong Quý 4/2018, Tiki đã lọt Top 2 trang thương mại điện tử có lượt truy cập cao nhất Việt Nam và Top 10 của Đông Nam Á. Ngoài 
ra, ứng dụng mua sắm Tiki cũng đạt lượt tải cao nhất. 

Bên cạnh kinh doanh, Thái Sơn cũng cực kỳ quan tâm đến việc xây dựng và phát triển nguồn nhân sự của công ty. Minh chứng rõ 
nét cho nỗ lực này chính là Tiki đã trở thành Top 1 nơi làm việc tốt nhất trong ngành thương mại điện tử tại Việt Nam 2018, và lọt Top 20 nơi 
làm việc tốt nhất Việt Nam 2018 do Anphabe và Intage bầu chọn.

---

Tran Ngoc Thai Son is the Founder cum CEO of Tiki, a leading technology company in Vietnam, owning the nationally well-known 
e-commerce platform Tiki.vn.

Tiki stands for “Tim Kiem” (searching) and “Tiet Kiem” (saving) in Vietnamese, which reflects Son’s vision and mission for the company: 
offering customers everything they are searching for and helping them to save time and cost for other meaningful pursuits in life. These are 
always well followed in Tiki’s motto “For Customers”.

Established in 2010, Tiki has been developed from an online bookstore to a multi-selection e-commerce platform serving millions of 
Vietnamese customers.

Tiki has currently offered its customers with thousands of authentic products across 

26 selections, from books, mom & baby products, FMCG, to electronics, home living, fashion, beauty & healthcare, digital services, 
cross-border products, etc.

Seriously building and tightly managing its fulfillments and logistics infrastructures, the company has also paid great attention to 
developing and enhancing user experience on both PC and mobile. In Q4/2018, Tiki is on Top 2 and Top 10 highest traffic e-commerce 
website in Vietnam and in Southeast Asia, respectively. Tiki has recently reached the highest application downloads, as well.  

Besides business activities, Thai Son and his crew have well focused on growing 

high-quality human resource. His great attempt has helped Tiki achieved Top 1 best places to work in e-commerce in Vietnam 2018, 
and Top 20 best places to work in Vietnam 2018 (source: Anphabe and Intage). 
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thông tin diễn giả phiên tọa đàm

NỮ DOANH NHÂN VÀ KHÁT VỌNG “VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG”

SPEAKER’S INFORMATION PANEL DISCUSSION

BUSINESSWOMEN AND THE ASPIRATION FOR “A PROSPEROUS VIETNAM”

Bà Hà Thu Thanh
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, DELOITTE VIỆT NAM

Madam Ha Thu Thanh
CHAIRPERSON OF DELOITTE VIETNAM

Các vị trí khác: 

- Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam (VAWE)

- Chủ tịch HĐQT Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD)

- Phó Chủ tịch Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam

- Chủ tịch Mạng lưới các Doanh nghiệp Việt Nam Hỗ trợ Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE)

- Chủ tịch HĐQT Trung tâm hỗ trợ các sáng kiến phục vụ Cộng đồng (CSIP)

- Thạc sỹ QTKD, Đại học Hawaii (Hoa Kỳ)

- Kiểm toán viên công chứng Việt Nam và Úc (CPA Việt Nam, CPA Úc)

- Luật sư hành nghề, Đoàn Luật Sư Hà Nội

Bà Thanh hiện là Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Deloitte Việt Nam. Với 36 năm công tác, trong đó có 28 năm gắn bó với 
Công ty từ ngày đầu thành lập, 21 năm lãnh đạo Công ty, bà Thanh đã cùng Deloitte đóng góp đáng kể cho sự phát triển của cả 
ngành và nghề Kiểm toán độc lập và Tư vấn ở Việt Nam.

Bà là Cố vấn cấp cao/Coach và nhà đào tạo phát triển tư duy lãnh đạo cho nhiều thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc của nhiều Tập đoàn và công ty lớn tại Việt Nam, và đặc biệt nhiều nữ doanh nhân, nữ lãnh đạo và các doanh nhân 
xã hội. Bà là diễn giả uy tín của nhiều diễn đàn lớn cũng như các khóa đào tạo chuyên ngành về Tư duy lãnh đạo, Phát triển bền 
vững, Hỗ trợ phát triển Nữ Doanh nhân, v.v.

   Bà được Tạp chí Forbes danh tiếng bình chọn là một trong “50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam” 2 năm 2017 và 2019, và 
đạt giải thưởng “Doanh nhân Châu Á - Thái Bình Dương” của Enterprise Asia vào năm 2017.

---
Other positions:

- Vice Chairperson, Vietnam Association For Women Entrepreneurs

- Chairperson of Vietnam Institute of Directors (VIOD)

- Vice Chairperson, Vietnam Association of Certified Public Accountants

- Chairperson, Vietnam Business Coalition for Women’s Empowerment (VBCWE)

- Chairperson, Centre for Social Initiatives Promotion (CSIP) 

- MBA - University of Hawai’i, USA

- Certified Public Accountant - Vietnam and Australia

- Certified in Legal Practice, focus on Corporate Governance

Madam Thanh is currently serving as Chairperson of Deloitte Vietnam. With 36 years of experience in the field of Audit and 
Advisory, of which 21 years serving in the top leadership at Deloitte Vietnam, Madam Thanh has made significant contribution to the 
development of the independent auditing and advisory industry in Vietnam.

Madam Thanh has been serving as a Thought Leadership Advisor/Coach for the members of Board of Directors (BOD) and 
Executive Board of many large corporations in Vietnam. She has been a noted speaker at many prestigious  forums on thought 
leadership, corporate governance, sustainable growth, women empowerment, etc.

She was named as one of the “50 most influential women in Vietnam” by Forbes Magazine in 2017 and 2019, was awarded 
the “Asia Pacific Entrepreneur Award” by Enterprise Asia in 2017. 
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Bà Cindy Hook
TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 

DELOITTE CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Ms. Cindy Hook
CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF DELOITTE ASIA PACIFIC

Được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Điều hành Deloitte Châu Á - Thái Bình Dương từ tháng 9 năm 2018, Bà Cindy hiện đang 
lãnh đạo một tập thể gồm gần 3.000 Phó Tổng Giám đốc và hơn 45.000 chuyên gia tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà cũng là 
thành viên trong Ban Điều hành của Deloitte Toàn cầu. 

Bà Cindy là một nhà lãnh đạo đầy sáng tạo với tầm nhìn xa trong rộng. Tầm nhìn của bà là đưa Deloitte trở thành Hãng Tư 
vấn hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên ngành cho khách hàng và kiến tạo những ảnh hưởng tích cực tới xã hội, nền 
văn hóa và kinh tế. Bà Cindy luôn tạo ra sự đột phá trong việc cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, sáng tạo các phương pháp 
tiếp cận khác nhau nhằm phục vụ khách hàng và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. 

 Trước khi trở thành Tổng Giám đốc Điều hành Deloitte Châu Á - Thái Bình Dương, Bà Cindy từng là Tổng Giám đốc của 
Deloitte Australia từ năm 2015 đến năm 2018 và phụ trách dịch vụ Kiểm toán tại Deloitte Úc từ năm 2009 đến năm 2014. Bà Cindy 
được đào tạo tại Hoa Kỳ và làm việc tại văn phòng Deloitte ở thành phố San Francisco, Mỹ, trong 20 năm. Bà là nữ Tổng Giám đốc 
đầu tiên của Deloitte tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Cindy được biết tới qua việc xây dựng nền văn hóa đa dạng và hòa nhập tại nơi làm việc. Bà được vinh danh là một 
trong 05 người quyền lực nhất trong lĩnh vực tư vấn năm 2018 và có mặt trong danh sách “100 Phụ nữ có ảnh hưởng nhất” của tờ 
Tạp chí Tài chính Úc năm 2016.

---

Appointed as the Chief Executive Officer for Deloitte Asia Pacific in September 2018, Cindy leads a team of 2,800 partners and 
45,000 professionals across 17 countries. She is also a member of Deloitte’s Global Executive Committee.

 Cindy is passionate about providing bold and visionary leadership. Her vision is for Deloitte to become the undisputed leader 
in professional services by providing better solutions and outcomes for its clients and leading the firm to making an enduring social, 
cultural and economic impact. Cindy is committed to disrupting the professional services sector and embraces innovation to 
develop different approaches to serving clients and driving growth.

 Prior to her current role Cindy served as the Chief Executive Officer for Deloitte Australia from 2015 to 2018 and lead Deloitte’s 
Audit & Assurance practice in Australia from 2009 to 2014. She was educated in the United States and worked for 20 years as a 
certified public accountant for Deloitte in San Francisco. She was appointed the first female CEO of Deloitte Asia Pacific in 2018.

Cindy is well known for her strong support of diversity & inclusion and wellbeing. In 2018 she was named in Australian Financial 
Review’s annual Power issue as one of the top five most powerful people in consulting and in 2016 was named in the publication’s 
100 Women of Influence Awards as a Finalist.

Bà Trần Uyên Phương   
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA TẬP ĐOÀN TÂN HIỆP PHÁT

Ms. Tran uyen phuong 
DEPUTY CEO - TAN HIEP PHAT GROUP

Trần Uyên Phương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, công ty nước giải khát hàng đầu Việt Nam. 
Bên cạnh việc điều hành Công ty TNHH Number 1 Chu Lai, bà còn chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình mua hàng, tiếp thị trong nước 
và quốc tế, quan hệ công chúng, và các chương trình trách nhiệm xã hội của THP.

Bà Trần Uyên Phương là ủy viên của Hiệp hội Bia-Rượu-Nước Giải khát Việt Nam. Bà cũng nằm trong ủy ban chấp hành của Hội 
Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam (YPO) nơi bà được đánh giá là người phụ nữ trẻ nhất được công nhận trên toàn cầu khi gia nhập 
vào năm 2007. Bà là người nhiệt huyết đối với cách mà các công ty gia đình được xây dựng và duy trì, được đào tạo về đề tài này tại 
Đại học Harvard, Hoa Kỳ, Tổ chức Quốc tế về Phát triển Quản trị (IMD) tại Thụy Sỹ và với YPO. 

Trần Uyên Phương là tác giả chính của cuốn sách Copeting with Giants và Chuyện nhà Dr Thanh. Bà mong muốn chia sẻ kiến 
thức của mình cũng như thường xuyên nói về những thách thức và cơ hội của việc điều hành doanh nghiệp gia đình tại các trường 
đại học, sự kiện, hội thảo trên toàn thế giới.

---

Ms. Tran Uyen Phuong is now Deputy General Director of Tan Hiep Phat Group, the leading beverage business in Vietnam. In 
addition to running Number 1 Chu Lai Co., Ltd., she is also responsible for the entire procurement, domestic and international marketing 
process, public relations, and THP’s social responsibility programs. 

Ms. Tran Uyen Phuong is a member of Vietnam Beer-Alcohol-Beverage Association. She is also on the executive committee of 
the World Young Entrepreneurs’ Association in Vietnam (YPO), where she is considered the youngest woman to be recognized globally 
when she joined in 2007. She is passionate for how family companies are built and maintained. She had a dregree on this subject at 
Harvard University, USA, International Organization for Governance Development (IMD) in Switzerland and with YPO.

Ms. Tran Uyen Phuong is the lead author of the book “Copeting with Giants” and “Dr Thanh’s Story”. She wishes to share her 
knowledge and regularly talk about the challenges and opportunities of running family businesses at universities, events and conferences 
around the world.
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bà trần thị lệ
TỔNG GIÁM ĐỐC CỦA NUTIFOOD

Ms. tran thi le
GENERAL DIRECTOR OF NUTIFOOD

Sau khi tốt nghiệp Y khoa, năm 1998 bác sĩ Trần Thị Lệ về làm việc tại Trung tâm Dinh Dưỡng TP.HCM. Sau đó bác sĩ Lệ chuyển 
qua làm việc tại Cơ sở thực phẩm Đồng Tâm tiền thân của NutiFood. 

Bác sĩ Lệ bắt đầu khởi nghiệp vào năm 2000 với tư cách là cổ đông sáng lập của Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng 
NutiFood. Bà đảm nhận vai trò Tổng giám đốc năm 2000. Sản phẩm ban đầu của công ty bao gồm ba loại chính: bột dinh dưỡng, 
bột sữa dinh dưỡng và thực phẩm dinh dưỡng năng lượng cao. NutiFood tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2000 đến nay.

Với triết lý “trước khi là một chuyên gia, chúng tôi nhìn cuộc sống bằng trái tim của người làm cha làm mẹ” Bác sĩ Lệ đam mê 
nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ em, dinh dưỡng cho người bệnh và hiện nay là các sản phẩm dinh dưỡng 
hàng ngày cho gia đình. Mục tiêu lâu dài của bà là đóng góp vào việc xóa bỏ suy dinh dưỡng khỏi Việt Nam. Hiện tại, NutiFood 
là một trong ba công ty sữa hàng đầu Việt Nam về khối lượng, có trang trại bò, 5 nhà máy, 5000 nhân viên. Mạng lưới phân phối 
NutiFood bao gồm 63 tỉnh thành phố trên khắp Việt Nam. Xuất khẩu sang Campuchia, Philippines, Trung Quốc và Hoa Kỳ, và kế 
hoạch mở rộng sang Thụy Điển và Pháp vào năm 2019. 

Với những thành tựu đó, Tạp chí Forbes đã bình chọn bác sĩ Lệ trong top 10 doanh nhân nữ tiêu biểu thế hệ tiếp nối năm 2015, 
Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2018, 2019. Chương trình EY Bản lĩnh Nữ doanh nhân Thành công Châu Á Thái Bình Dương  
năm  2019, bác sĩ Lệ đã được giới thiệu  vào danh sách 21 nữ doanh nhân lãnh đạo tiêu biểu khu vực Châu Á- Thái Bình Dương./.

---

After graduating from medical school, in 1998, Dr. Tran Thi Le returned to work at HCMC Nutrition Center. After that, Dr. Le 
moved to work at Dong Tam Food Facility, precursor to NutiFood

Dr. Le started her career in 2000 as a founding shareholder of NutiFood Nutrition Joint Stock Company. She assumed the role of 
General Director in 2000. The company’s original products include three main types: nutritional powder, nutritious milk powder and 
high-energy nutritious food. NutiFood has grown strongly since 2000.

With the philosophy of “before being an expert, we look at life with the heart of a parent”. Dr. Le is passionate about researching, 
producing nutrition products for children, nutrition for patients. and daily nutritional products for families. Her long-term goal is to 
contribute to the elimination of malnutrition in Vietnam. Currently, NutiFood is one of the top three dairy companies in Vietnam 
in volume, with facility including cow farm, 5 factories, and 5,000 employees. NutiFood distribution network includes 63 cities and 
provinces across Vietnam. They also have exported products to Cambodia, the Philippines, China and the United States, and plan 
to expand to Sweden and France in 2019.

With these achievements, Dr. Le was voted to be one of the top 10 typical female entrepreneurs of the next generation in 
2015, the Top 50 most influential women in Vietnam 2018, 2019 by Forbes Magazine. In 2019 EY Program of Female Businesswoman 
Asia Pacific Success, Dr. Le was introduced to the list of 21 typical business leaders in the Asia-Pacific region.

Bà Hồ Ngọc Yến Phương 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC / GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH VIETJET AIR 

Ms. Ho Ngoc Yen Phuong
VICE PRESIDENT AND CFO OF VIETJET AIR

Phó Tổng Giám đốc - CFO Hãng hàng không Vietjet phụ trách tài chính kế toán của Công ty. Với hơn 20 năm kinh nghiệm 
trong ngành tài chính, giữ vị trí lãnh đạo cấp cao ở những công ty và tập đoàn danh tiếng trong lĩnh vực Dầu khí, Viễn thông, Sản 
xuất công nghiệp... Đặc biệt là kinh nghiệm trong điều tiết và quản trị Nguồn vốn, M&A, Xây dựng hệ thống quản trị tài chính, 
Quản lý kế toán và Kiểm toán nội bộ. Bà Yến Phương tốt nghiệp Thạc sĩ Tài chính Kế toán Quốc tế tại Đại học Swinburne – Úc.

--- 

Ms. Ho Ngoc Yen Phuong is appointed as Vice President & CFO of Vietjet Air, in charge of finance and accounting. She has 
more than 20 years of leadership experience in financial and accounting field at many reputable corporations in different industries 
such as Oil & Gas, Telecommunication, Industrial production, etc. Especially Ms. Phuong has great experience in Treasury and cash 
management, M&A, Financial Management, Accounting and Internal Audit. She acquired Master Degree of International Finance 
& Accounting, Swinburne University, Australia.
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Bà Nguyễn thị nga
CHỦ TỊCH HĐQT BRG GROUP;

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HĐQT SEABANK 

Ms. nguyen thi nga
CHAIRMAN OF BRG GROUP;

PERMANENT VICE CHAIRMAN OF SEABANK

Các vị trí khác: 
- Ủy viên Ban chấp hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
- Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Nữ Việt Nam
- Thành viên Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC).
- Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp nữ Việt Nam - VCCI 
- Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam
- Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Chủ tịch Hội Quy hoạch PT Đô Thị Việt Nam 
Với 26 năm kinh nghiệm quản trị và điều hành trong kinh doanh, Bà Nguyễn Thị Nga hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn BRG, một tập đoàn đa 

ngành với gần 21.600 nhân viên trên toàn quốc, bao gồm các lĩnh vực bất động sản, tài chính, gôn, khách sạn, vui chơi giải trí, bán lẻ, sản xuất và thương 
mại.

Bà Nguyễn Thị Nga cũng là Phó Chủ tịch Thường trực của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank), một trong những ngân hàng 
thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam về vốn điều lệ, mạng lưới phân phối, nhận diện thương hiệu, tốc độ tăng trưởng và dịch vụ ngân hàng dành 
cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Nga tốt nghiệp Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2001, Bà đã tham gia khóa đào tạo lãnh đạo tại Đại 
học George Town, Washington DC theo sáng kiến của Hillary Clinton.

Các giải thưởng nổi bật: 
1) “Huân chương lao động Hạng Nhì” do Chủ tịch nước trao tặng năm 2016
2)  Danh hiệu “50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam” do Tạp chí Forbes vinh danh 2018
3)  Danh hiệu “Phụ nữ Việt Nam tiêu biểu” do Thủ tướng Chính phủ trao tặng năm 2017
4)  Một một trong 2 doanh nhân duy nhất của khu vực ASEAN được bình chọn và vinh danh  “Doanh nhân tiêu biểu ASEAN”  tại Diễn đàn Kiến thức 

Thế giới 2016 tại Seoul, Hàn Quốc
5) Giải thưởng “Nhà lãnh đạo nữ được ngưỡng mộ nhất hạng mục khu vực” - Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN năm 2014
6) Giải thưởng “Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu” do Mạng Doanh nhân nữ ASEAN (AWEN) trao tặng năm 2015.
7) Giải thưởng “Nữ Doanh Nhân Golf Châu Á Thái Bình Dương 2014” và “Tầm nhìn Châu Á Thái Bình Dương 2015” của Tạp chí Asian Golf Monthly.
8) Một trong 10 “Công dân ưu tú của Thủ đô”, giải thưởng được trao tặng nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Hà Nội 2014.
9) Giải thưởng “Chủ tịch Ngân hàng Sáng tạo nhất Việt Nam 2014” do Global Banking & Finance Reviews (Anh) trao tặng.
---
Other positions:
- Member of the Executive Board of Vietnam Chamber of Commerce and Industry
- Member of Standing Committee of Vietnam Association Women Entrepreneur 
- Vice Chairman of Vietnam Association For Woman Entrepreneurs
- Member of ASEAN Business Advisory Council (ASEAN BAC).
- Vice Chairman of the Women Entrepreneur Council, VCCI
- Permanent Vice Chairman of Vietnam Private Business Association
- Member of the Executive Board of Vietnam Urban Planning and Development Association 
With 26 years of management and governance experiences, Madame Nguyen Thi Nga is Chairman of BRG Group, a leading multi-sector, economic 

group in Vietnam with over 21.600 staffs. BRG Group comprises numerous of sectors such as real estate, finance, golf, hotel, entertainment, retail, production 
and commercial. 

Madame Nguyen Thi Nga is also Permanent Vice Chairman of Southeast Asia Joint Stock Commercial Bank (SeABank), one of the leading commercial 
joint stock banks in Vietnam in terms of chartered capital, distribution network, brand awareness, and growth rate, providing full range of banking services 
to both retail and corporate customers. 

Madame Nguyen Thi Nga holds a BA degree in Financial and Banking, Nation Economic University of Vietnam. In 2001, she was granted a leadership 
training course in George Town University, Washington DC under an initiative by Hillary Clinton.

Highlighted Awards: 
1) “Second class Labor Medal” honored by the President of Vietnam in 2016
2) One of the “50 most influential woman in Vietnam 2018“ by Forbes Magazine
3) “Outstanding Vietnam Woman” honored by Prime Minister in 2017
4) One of only two business people from the ASEAN region receiving the “ASEAN Entrepreneur Award” by World Knowledge Forum 2016 in Seoul, Korea.
5) National Winner - Best Business Women Leader and Most Admired ASEAN Enterprise Women Leader, a category of the ASEAN Business Awards 2014.
6) Outstanding ASEAN Women Entrepreneur by ASEAN Women Entrepreneur Network (AWEN) 2015.
7) “Asia Pacific Golf Woman Entrepreneur of The Year 2014” and “Asia Pacific Vision Award 2015” by Asian Golf Monthly.
8) One of the 10 “The Capital’s Elite Citizen” awarded on the occasion of the 60th anniversary of the liberation of Hanoi 2014.
9) “Most Innovative Banking Chairman Vietnam 2014” by Global Banking & Finance Reviews (UK).

Bà Phạm Kiều Oanh 
NHÀ SÁNG LẬP VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG KIẾN PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG (CSIP)

Ms. Oanh, Kieu Pham
CENTRE FOR SOCIAL INITIATIVES PROMOTION (CSIP)

Bà Phạm Kiều Oanh là người sáng lập và Giám đốc điều hành Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) tại Hà 
Nội, Việt Nam. Bà là chuyên gia về phát triển doanh nghiệp xã hội, bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ. Tại CSIP bà góp phần kiến 
tạo những thay đổi cho doanh nghiệp xã hội trong và ngoài nước. Từ năm 2009 đến 2018, CSIP đã góp phần phát triển 200 doanh 
nghiệp xã hội, trong đó tạo cơ hội việc làm cho 600,000 người khuyết tật. Để lan tỏa tác động trên toàn quốc và khu vực, bà là 
người đồng sáng lập Cộng đồng Doanh nghiệp Châu Á, thành viên của Pan Nature, thành viên sáng lập Hiệp hội từ thiện liên 
doanh châu Á, và người sáng lập Câu lạc bộ Doanh nhân Xã hội Việt Nam.

Trước khi sáng lập CSIP, bà đã làm việc tại các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam như: Chuyên gia Bảo vệ Quyền lợi trẻ em 
- UNICEF Việt Nam, Điều phối viên về Giới - ActionAid International Vietnam, Chuyên gia - Dự án World Concern International, Phụ 
trách Điều phối - Dự án “Nâng cao năng lực thực hiện Kế hoạch và Hành động vì sự phát triển của phụ nữ tại Việt Nam”, Ủy ban 
quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ tại Việt Nam. Bà cũng đồng thời đóng vai trò hỗ trợ nghiên cứu tại Viện Triết học.

Bà Oanh tốt nghiệp Đại học tại Việt Nam và Úc. Bà giữ bằng Cử nhân Triết học và Tiếng Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn Quốc gia, Việt Nam. Năm 1999, bà giành được bằng Thạc sĩ Nhân chủng và Xã hội học từ Đại học Monash.

---

Oanh K. Pham is the founder and CEO of the Centre for Social Initiatives Promotion (CSIP) in Hanoi, Vietnam. She is a pioneer 
and an expert in social entrepreneurship development, child protection, and women’s rights. With CSIP, Oanh contributed to a new 
sector of social entrepreneurship in Vietnam and the region. From 2009 to 2019 CSIP has built a pipeline of more than 200 social 
enterprises, which contribute to improve the life of 600,000 disadvantaged people. Oanh is also a key mover in initiating policy 
changes to create a conducive environment for the growth of the social enterprise sector in Vietnam. To spread the impact of her 
work nationally and regionally, she is a co-founders of Social Enterprise Asian Network, a Board member of Pan Nature, founding 
member of Asian Venture Philanthropies Association, and the founder of Vietnam Social Entrepreneurs Club. 

Prior to founding CSIP, Oanh built an extensive career in development, having worked with major international non-government 
organisations based in Vietnam.  In her previous roles, she worked as Child Protection Specialist with UNICEF Vietnam, Gender 
Coordinator with ActionAid International Vietnam, Project Officer with World Concern International, the National Project Facilitator 
for the project “Capacity building for implementation of National Plan of Action for the advancement of women in Vietnam”, 
National Committee for the Advancement of Women in Vietnam. Oanh also worked as a research assistant in The Institute of 
Philosophy. 

Oanh was educated in Vietnam and Australia. She holds Bachelor’s degrees in Philosophy and English from National University 
of Social Sciences and Humanities, Vietnam. In 1999, she earned her Master’s degree in Anthropology and Sociology from Monash 
University. She currently works and lives in Hanoi. 
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Ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Việt nam (BIDV), tiền thân là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam, thành lập ngày 26 tháng 4 ngăm 1957, là ngân 
hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn nhất trong hệ thống ngân hàng Việt Nam. Tại thời điểm 31/12/2018, BIDV có tổng tài sản đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng.

BIDV hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, đầu tư,... với mạng lưới hơn 1000 chi nhánh và phòng giao dịch, phục 
vụ trên 9 triệu khách hàng, cùng các hiện diện thương mại tại 7 quốc gia và vùng lãnh thổ. BIDV đã thiết lập quan hệ ngân hàng đại lý với hơn 1700 ngân 
hàng và chi nhánh ngân hàng tại 122 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

BIDV là sự lựa chọn tin cậy của các tổ chức quốc tế lớn như World Bank, ADB, JBIC, NIB...; được các tổ chức uy tín quốc tế đánh giá cao thông qua 
hàng loạt các giải thưởng danh hiệu như:

* Top 2000 Doanh nghiệp lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes bình chọn);
* Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 5 năm liên tiếp 2015 - 2019 (The Asian Banker trao tặng);
* Top 30 ngân hàng ASEAN và Top 500 ngân hàng toàn cầu (Brand Finance đánh giá)
--- 
Bank for Investment and Development of Vietnam (BIDV), formerly known as Vietnam Construction Bank, established on April 26, 1957, is the largest 

commercial joint stock bank in the Vietnamese banking system. male. As at 31/12/2018, BIDV has total assets of over 1.3 quadrillion VND.
BIDV works in a wide range of areas including banking, insurance, securities, investment ... with a network of over 1,000 branches and transaction offices, 

serving over 9 million customers, with commercial presence at 7 countries and territories. Bidv has established correspondent bank relations with more than 1700 
banks and bank branches in 122 countries and territories around the world.

BIDV is a reliable choice for major international organizations such as World Bank, ADB, JBIC, NIB...; highly appreciated by international prestigious 
organizations through a series of awards and titles such as:

- top 2000 largest and most powerful businesses in the world (voted by Forbes)
- Best retail bank in Vietnam for 5 consecutive years 2015-2019 (awarded by The Asian Bankers)
- top 30 ASEAN banks and top 500 global banks (rated by Brand Finance)

Tel:
Website:

19009247
www.bidv.com.vn

NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BIDV

Tập đoàn T&T Group là một trong số ít những Tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất - Nhì - Ba của Chủ tịch 
nước CH XHCN Việt Nam. Đượcthành lập từ năm 1993, trải qua 25 năm xây dựng và phát triển bền vững với tinh thần không ngừng nỗ lực, sáng tạo và phấn 
đấu trở thành một trong những Tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn T&T Group hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Tài chính & Đầu 
tư, Bất động sản, Công thương, Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thủy sản, Hạ tầng giao thông, Cảng biển & Logistics, Khoáng sản, Năng lượng & Môi trường, Y tế, 
Giáo dục & Thể thao.

Tập đoàn T&T Group hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:
Tài chính & Đầu tư với các hoạt động đầu tư chiến lược quản trị tại các tổ chức tài chính uy tín: Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm,…
Bất động sản đầu tư phát triển các dự án như Nhà ở thương mại & Khu đô thị; Khách sạn & Khu nghỉ dưỡng; Văn phòng cho thuê & Trung tâm Thương 

mại; Bất động sản Công nghiệp và Bất động sản Nông nghiệp.
Công thương với việc đầu tư, quản lý và vận hành các nhà máy chế biến thực phẩm tiêu dùng có quy mô lớn tại Việt Nam; Hệ thống cửa hàng, siêu 

thị, Trung tâm thương mại bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; Sản xuất kinh doanh các mặt hàng nông sản, thực phẩm tiêu dùng, đồ uống, hàng kim khí và điện 
tử dân dụng; Xuất nhập khẩu hàng hóa và đầu tư ra nước ngoài.

Nông nghiệp, Lâm nghiệp & Thủy sản với hoạt động đầu tư trọng điểm và chiến lược cho hệ thống sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; Hoạt động 
trồng rừng và sản xuất các chế phẩm lâm nghiệp; Nuôi trồng & chế biến thủy sản.

Hạ tầng giao thông, Cảng biển & Logistics với việc đầu tư phát triển, quản lý vận hành và khai thác cảng biển nước sâu; Xây dựng các tuyến đường 
sắt đô thị lớn, hệ thống đường bộ tại các tỉnh, thành phố lớn…

Khoáng sản, Năng lượng & Môi trường với hoạt động khai thác và chế biến các mỏ kim loại Măng-gan, Kẽm; Xây dựng nhà máy điện tái tạo, năng 
lượng mặt trời có công suất lớn, dự án thu hồi khí gas phát điện từ các bãi chôn lấp rác và các nhà máy đốt rác phát điện.

Y tế, Giáo dục & Thể thao với việc đầu tư quản trị bệnh viện; Nghiên cứu, bào chế, sản xuất và phân phối dược phẩm, thiết bị y tếđạttiêu chuẩn quốc 
tế; Xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao; Tài trợ đào tạo và phát triển tài năng bóng đá, bóng bàn Việt Nam.

---
T&T Group is a few of private groups that are honoured toreceive Labour Awards (First - Second - Third) from the StatePresident of the Socialist Republic 

of Vietnam.
T&T Group, founded in 1993 and grown over the past 25 years,is growing up into a world ranking multi-disciplinary corporation. With a huge effort and 

creation, T&T Group is speedilybecoming a Multi-national Corporation with internationalstature and working based on business foundation cores asfollowing: 
Finance & Investment, Real Estate, Industry & Trade, Agriculture, Forestry & Fishery, Transport Infrastructure, Seaport & Logistics, Mining, Energy & Environment, 
Health Care, Education& Sport.

T&T Group is speedilybecoming a Multi-national Corporation with internationalstature and working based on business foundation cores asfollowing:
Finance & Investment Investment activities in strategicmanagement at reputable financial institutions: Banking,Insuarance, Securities, etc.
Real Estate Investment and development of real estate projectssuch as Commercial Housing & Urban Area, Hotel & Resort,Office for Lease & Trade 

Center, Industrial Park and Agricultural Real Estate.
Industry & Trade Investment, management and operation oflarge scale food consumer processing plants in Vietnam; wholesale and retail chain of shops, 

supermarkets and trade centersnationwide; production and trade of agricultural products,consumer foods, drinks, metalwares, and consumer electronics; 
Export & Import of goods and Offshore Investment.

Agriculture, Forestry & Fishery key and strategic investmentin safe farming system; afforestation and forestry production;aquaculture cultivation and 
processing.

Transport Infrastructure, Seaport & Logistics investmentin development, operation management and exploitation ofdeep water seaport; Construction of 
large urban railways, roadsystems in big cities & provinces, etc.

Mining, Energy & Environment Exploition& processing ofmanganese and zinc metal mines; Construction of RenewableEnergy and Solar Power plant with 
high capacity, Waste-to-energy (WTE) and Landfill Gas to Energy Projects.

Health Care, Education & Sport Investment in hospitalmanagement; research, preparation, production and distribution of pharmaceuticals, medical 
equipments which satisfyinternational standards; Construction of sport infrastructure;Financial aids to training and development of Vietnamesefootball and 
table tennis talents.

Trụ sở chính:
Head quarter:

Văn phòng giao dịch: 
Office:

Tel:
Fax: 

Website:

18 phố Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai BàTrưng, Hà Nội, Việt Nam
18 Hang Chuoi Street, Pham Dinh Ho Ward, Hai Ba Trung District, Ha Noi, Vietnam
2A Phạm Sư Mạnh, Phường Phan Chu Trinh,QuậnHoànKiếm, Hà Nội, Việt Nam
2A Pham Su Manh Street, Phan Chu Trinh Ward, HoanKiem District, Hanoi, Vietnam
(+84 24) 7308 1616
(+84 24) 3972 1775
www.ttgroup.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T
T&T GROUP JOINT STOCK COMPANY
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Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam trước đây, nay là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động ngày 
01/4/1963 với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên được Chính phủ lựa chọn thực 
hiện thí điểm cổ phần hoá, Vietcombank chính thức hoạt động với tư cách là một ngân hàng thương mại cổ phần vào ngày 02/6/2008 sau khi thực hiện thành công kế 
hoạch cổ phần hóa thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank (mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết 
tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, Vietcombank đã có những đóng góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai 
trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu 
vực và toàn cầu.

Từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho 
khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ 
dự án…cũng như mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử…

Sở hữu hạ tầng kỹ thuật ngân hàng hiện đại, Vietcombank có nhiều lợi thế trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý tự động các dịch vụ ngân hàng, phát 
triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử dựa trên nền tảng công nghệ cao. Không gian giao dịch công nghệ số (Digital lab) cùng các dịch vụ: VCB Internet Banking, 
VCB Money, SMS Banking, Phone Banking, … đã, đang và sẽ tiếp tục thu hút đông đảo khách hàng bằng sự tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả, tạo thói quen thanh toán 
không dùng tiền mặt cho đông đảo khách hàng.

Sau hơn nửa thế kỷ hoạt động trên thị trường, Vietcombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam với trên 15.000 cán bộ nhân viên, hơn 
500 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên trong và ngoài nước, gồm Trụ sở chính tại Hà Nội, 101 chi nhánh và 395 phòng giao dịch trên toàn 
quốc, 03 công ty con tại Việt Nam, 01 văn phòng đại diện tại Singapore, 01 Văn phòng đại diện tại Tp. Hồ Chí Minh, 02 công ty con tại nước ngoài và 04 công ty liên doanh, 
liên kết. Bên cạnh đó, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với hơn 2.407 máy ATM và trên 43.000 đơn vị chấp nhận Thẻ trên toàn quốc. Hoạt động ngân hàng 
còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.726 ngân hàng đại lý tại 158 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Với bề dày hoạt động và đội ngũ cán bộ có năng lực, nhạy bén với môi trường kinh doanh hiện đại, mang tính hội nhập cao … Vietcombank luôn là sự lựa chọn hàng 
đầu của các tập đoàn, các doanh nghiệp lớn và của đông đảo khách hàng cá nhân.

Luôn hướng đến các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động, Vietcombank liên tục được các tổ chức uy tín trên thế giới bình chọn là “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam”. 
Vietcombank cũng là ngân hàng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 Ngân hàng hàng đầu Thế giới theo kết quả bình chọn do Tạp chí The Banker 
công bố.

Bằng trí tuệ và tâm huyết, các thế hệ cán bộ nhân viên Vietcombank đã, đang và sẽ luôn nỗ lực để xây dựng Vietcombank phát triển ngày một bền vững, với mục 
tiêu đến năm 2020 đưa Vietcombank trở thành Ngân hàng số 1 tại Việt Nam, 1 trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ 
quốc tế tốt nhất.

---
JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam, formerly known as Bank for Foreign trade of Vietnam, was established on 01/04/1963 from the Foreign Exchange Bureau (of the 

State Bank of Vietnam). Being the first state commercial bank chosen for pilot privatization by the Government, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam 
officially came in to operation on 02/06/2008, after successfully implementing the equitization plan through IPO. Vietcombank (stock code: VCB) officially listed on the Ho Chi 
Minh Stock Exchange (HOSE) on 30/06/2009.

During more than 50 years of growth and development, Vietcombank has contributed significantly to the stability and growth of national economy, upholding the role 
of a major foreign trade bank in facilitating efficient domestic economic growth as well as influencing considerably on regional and global financial community.

Originated as a specialized bank for foreign trade, Vietcombank nowadays has become a, providing customers with a wide range of leading financial services in 
international trade; traditional services such as capital trading, capital mobilization, credit, project financing…etc., and modern banking segment such as forex trading and 
derivatives, card services, e-banking and so on.

Vietcombank has many advantages of applying advanced technology into the automatic banking system, products development, e-banking services, based on its 
high technology foundation. Products such as Digital Lab, Internet Banking, VCB Money, SMS Banking, Phone Banking have always attracted a great deal of customers by its 
convenience, promptness, safety, efficiency, creating the habit of non-cash payments amongst the mass. 

After more than a half-century operating in the market, Vietcombank, one of the biggest commercial banks in Vietnam, currently has more than 15,000 employees, 
more than 500 branches / transaction offices / representative office / affiliates both in Vietnam and abroad, including Head Office in Hanoi, 101 branches, over 395 transaction 
offices all over the country, 3 subsidiaries in Vietnam, 1 representative office in Singapore, 01 representation office in Ho Chi Minh City, 2 subsidiaries in other countries and 4 
joint ventures. In addition, Vietcombank has also developed an Autobank system with over 2,300 ATMs and more than 43,000 merchants nationwide. Bank’s operations are 
supported by a network of more than 1,726 correspondent banks in 158 countries and territories around the world.

Vietcombank’s team of professional employees with excellent ability in banking and finance have a good sense for modern and integrated business environment…
Thanks to their contribution, Vietcombank remains the primary choice for large corporations, domestic and foreign enterprises as well as millions individual customers.

Heading towards international standards, Vietcombank has been continuously rated as “Best Bank in Vietnam” by global prestigious organisations. Vietcombank is also 
the first and only bank in Vietnam voted among Top 500 world leading banks by The Banker.

With great wisdom and high dedication, Vietcombank staff has been making efforts striving for a more and more sustainable Vietcombank. Vietcombank’s goal is to 
become Number 1 bank in Vietnam in 2020 and among 300 largest banking financial groups managed by best international practices.

Trụ sở chính:
Address:

Tel:
Fax: 

Website:

198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi

84-24-39343137

4-24-38269067

www.vietcombank.com.vn 

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

Địa chỉ:
Address: 

Tel:
Email:  

Website:

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Đảo Cát Hải, Thị trấn Cát hải, Huyện Cát Hải, Tp. Hải Phòng, Việt Nam

Dinh Vu - Cat Hai Economic Zone , Cat Hai Island, Cat Hai Town, Cat Hai Dist., Hai Phong, Vietnam

1900 232389

cskh@vinfast.vn 

www. vinfast.vn

VinFast là công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup - Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam. VinFast ra đời với mục tiêu 
trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới với các sản phẩm chủ lực là ô tô động cơ xăng, ô tô động cơ điện, 
xe buýt điện và xe máy điện thân thiện với môi trường. VinFast thể hiện khát vọng xây dựng một thương hiệu Việt Nam có tầm vóc 
thế giới, có khả năng làm chủ các công nghệ hiện đại. Thông qua lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy điện - một trong những ngành 
công nghiệp mang tính dẫn dắt, có tác động tới nhiều ngành nghề khác - VinFast tham gia góp phần thúc đẩy sự phát triển của 
ngành công nghiệp và chế tạo tại Việt Nam.

---

VinFast - a subsidiary of Vingroup, the biggest private group in Vietnam, was established with a vision to become one of the 
world leading automobile manufacturer of Internal combusition engine cars and environmentally-friendly electric cars, buses, and 
motorcycles in Southeast Asia. VinFast aims to be a Vietnamese brand with progressive technology and international aspirations. 
VinFast also expects that VinFast’s business of manufacturing cars and electric vehicles to become a catalyst to develop a domestic 
automobile industry, and to create a knock-on effect on other industries.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & KINH DOANH VINFAST
VINFAST TRADING AND PRODUCTION LLC
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Địa chỉ:
Address: 

Tel: 
Fax:

Website:

Tòa nhà VNPT, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

VNPT Building, 57 Huynh Thuc Khang Str., Lang Ha Ward, Dong Da District, Ha Noi

(84-24) 3774 1091

(84-24) 3774 1093

www.vnpt.vn 

Tập đoàn BCVT Việt Nam - VNPT là nhà cung cấp dịch vụ BCVT đầu tiên tại Việt Nam và là Tập đoàn kinh tế nhà nước  đóng 
vai trò chủ đạo trong việc phát triển VT-CNTT tại Việt Nam, được xếp trong Top 10 doanh nghiệp lớn nhất tại Việt Nam. 

Bằng sự: Chuyên nghiệp - Năng động - Sáng tạo, VNPT đang không ngừng nỗ lực, vươn mình ra thế giới, bắt kịp với xu 
hướng công nghệ, dịch vụ hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các Tập đoàn VT-CNTT lớn như đúng với tầm nhìn của VNPT là: “Số 1 
Việt Nam, ngang tầm thế giới”. 

Từ một đơn vị phân tán về kỹ thuật và kinh doanh, VNPT hiện đang hội tụ về quản lý và cung cấp dịch vụ theo chuỗi giá 
trị, với mô hình phân lớp, gồm 3 lớp: Hạ tầng - Dịch vụ - Kinh doanh. 

VNPT hiện đang sở hữu một hạ tầng mạng lưới viễn thông hiện đại, rộng khắp, cả nước, kết nối trực tiếp với hơn 240 quốc 
gia trên thế giới, gồm hệ thống cáp quang trên đất liền, cáp quang biển và hệ thống vệ tinh Vinasat 1&2, đáp ứng được những 
yêu cầu cao nhất về an toàn thông tin của quốc gia cũng như khách hàng. 

VNPT hiện có 31,1 triệu thuê bao di động, 3,1 triệu thuê bao cố định; 4,6 triệu thuê bao Internet băng rộng, VNPT đang là 
doanh nghiệp có thị phần Internet băng rộng lớn nhất tại Việt Nam. 

---

Vietnam Posts and Telecommunications Group - VNPT is the first ever provider of Postal and telecommunications services in 
Vietnam and is a dominant state-owned  enterprise of the country. VNPT plays a key role in developing Vietnam’s Telecom & IT 
sector, and is rated among top ten largest enterprises of Vietnam.

With Professionalism, Dynamism and Creativeness, VNPT has made relentless efforts to reach out to the world, catch up with 
the trend of modern technologies and services, be capable of competing with large ICT enterprises as stated in the vision of VNPT 
“Number 1 in Vietnam, on par with the world’s best”. 

From an operator with the separation between business and technical activities, VNPT has restructured its organization and 
operation with the convergence of management and provision of services in line with the value chain under the three-layers 
model: Infrastructure - Service - Business. 

VNPT owns a modern telecommunications network infrastructure deployed extensively all over the country with direct 
connections to more than 240 countries around the world through optical fiber cable systems on land, submarine cables and 
satellite systems Vinasat 1 & 2, meeting the highest requirements of customers and national information security. 

VNPT has 31.1 million mobile subscribers, 3.1 million fixed subscribers, 4.6 million broadband Internet subscribers, VNPT has the 
largest share of broadband Internet market in Vietnam. 

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (VNPT)
VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP (VNPT)

Địa chỉ:
Address: 

Tel: 
Fax:

Website:

21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
21 Cat Linh Street, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi
(84 - 24) 6277 7222
(84 - 24) 6266 1808
www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thành lập vào ngày 4/11/1994 với quy mô vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng và 25 cán bộ nhân 
viên. Đến nay, MB là một tập đoàn tài chính đa năng và 300 điểm giao dịch với trên 15.000 CBNV (cả tập đoàn), hai chi nhánh tại Lào, 
Campuchia, 01 văn phòng đại diện tại Cộng hòa Liên bang Nga, cùng 6 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực: chứng khoán, 
bảo hiểm, quản lý quỹ, tài chính tiêu dùng… phục vụ đa dạng các phân khúc khách hàng, thành phần kinh tế, đóng góp quan trọng 
cho phát triển kinh tế đất nước.

Trải qua 25 năm xây dựng và trưởng thành, MB ghi dấu ấn trên thị trường tài chính bằng tốc độ tăng trưởng vững vàng, mạnh mẽ, 
luôn nằm trong Top các ngân hàng hàng đầu Việt Nam về hiệu quả kinh doanh. MB là ngân hàng duy nhất trong số các ngân hàng 
thương mại cổ phần Việt Nam luôn duy trì được tốc tộ tăng trưởng và liên tục có lợi nhuận từ khi thành lập đến nay, kể cả trong những 
giai đoạn nền kinh tế cực kỳ khó khăn hay những giai đoạn thị trường quyết liệt tái cơ cấu.

Sản phẩm:

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển cho chiến lược 2019 - 2024, MB định hướng tầm nhìn “Trở thành Ngân hàng thuận tiện nhất” 
với mục tiêu đến năm 2024 sẽ nằm trong Top 5 các Ngân hàng Thương mại về hiệu quả kinh doanh và an toàn. Để thực hiện các mục 
tiêu này, MB sẽ tập trung triển khai Chiến lược theo phương châm “Đổi mới, Hợp tác, Hiện đại hóa và Phát triển bền vững” dựa trên 3 trụ 
cột “Ngân hàng cộng đồng, Ngân hàng chuyên nghiệp theo ngành, Ngân hàng số”, 2 nền tảng “Quản trị rủi ro vượt trội và năng lực 
thực thi nhanh”.  

Bên cạnh các sản phẩm tiết kiệm đa dạng & các sản phẩm cho vay cạnh tranh, MB còn mang đến cho các khách hàng những 
dịch vụ ngân hàng hiện đại như: ngân hàng điện tử, các dịch vụ thẻ nội địa, thẻ trả trước, thẻ tín dụng, chuyển tiền quốc tế.

---

Military Commercial Joint Stock Bank (MB) was established on November 4, 1994 with the initial charter capital of VND 20 billion 
and 25 employees. Up to now, MB is a versatile financial group and 300 transaction points with more than 15,000 employees (including 
corporations), two branches in Laos, Cambodia, 01 representative office in the Russian Federation, and 6 public member companies 
operating in the fields of securities, insurance, fund management, consumer finance ... serving a variety of customer segments and 
economic sectors, making important contributions to the development of land economy. country.

Over 25 years of construction and growth, MB has made its mark on the financial market with a steady and strong growth rate, 
always in the Top of Vietnam’s leading banks in terms of business efficiency and safety. MB is the only bank among Vietnamese joint-stock 
commercial banks that maintains growth and is continuously profitable since its establishment, even in extremely difficult periods of the 
economy. towels or market periods drastically restructured.

Products:

To prepare for the development phase for strategy 2019 - 2024, MB aims to “Become the most convenient bank” with the goal to 
2024 will be in the Top 5 Commercial Banks on business efficiency. and safety. To achieve these goals, MB will focus on implementing the 
Strategy under the motto “Innovation, Cooperation, Modernization and Sustainable Development” based on 3 pillars “Community Bank, 
Professional Bank By industry, Digital Bank “, 2 platforms” Outstanding risk management and fast execution capacity “.

In addition to the various savings products and competitive lending products, MB also provides its customers with modern banking 
services such as electronic banking, domestic card services and prepaid cards. , credit cards, international money transfers.

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
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Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước được thành lập vào tháng 6/2007, là chủ đầu tư Khu công nghiệp Hiệp Phước 
(Khu công nghiệp lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh) với tổng diện tích 1.686 ha thuộc khu vực chiến lược ưu tiên phát triển công 
nghiệp cảng của Thành phố Hồ Chí Minh. 

Với mục tiêu phát triển một khu công nghiệp hiện đại, xanh, sạch và kiểu mẫu, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp 
Phước luôn chú trọng đến việc đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật, tiện ích xã hội và đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp nhằm 
mang đến cơ sở hạ tầng hoàn thiện và các dịch vụ tiện ích đa dạng hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp tại Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Năm 2018, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước là công ty bất động sản công nghiệp đầu tiên tại Việt Nam được 
vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á.

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước - Đối tác chiến lược cho sự phát triển bền vững của Nhà đầu tư!
---
Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company was established in June 2007, is the investor of Hiep Phuoc Industrial Park (Ho 

Chi Minh City’s largest industrial park) with a total area of 1,686 ha, which is a priority area for the development of port industry in 
Ho Chi Minh City.

With the objective of developing a modern, green, clean industrial park, Hiep Phuoc Industrial Park always focuses on investing 
in technical infrastructure, social facilities and dynamic, professional staffs to bring the comprehensive infrastructure and the various 
services to best support the business and production activities of enterprises in Hiep Phuoc Industrial Park.

In 2018, Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company is the first industrial real estate company in Vietnam to be honored 
with the Corporate Excellence Award Category at the Asia Pacific Entrepreneurship Awards (APEA).

Hiep Phuoc Industrial Park Joint Stock Company - Strategic partner for sustainable development of Investors!

Khu B, Đường số 1, KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

Division B, Road No.1, Hiep Phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City, Vietnam.i

(+84 28) 378 00 345

(+84 28) 378 00 341

www.hiepphuoc.com

Địa chỉ:
Address: 

Tel:
Fax: 

Website:

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC 
HIEP PHUOC INDUSTRIAL PARK JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ:
Address: 

Tel: 
Fax:

Email:
Website:

18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
No 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay Dist, Hanoi
 (+84 - 24) 3756 4907
Fax: (+84 - 24) 3756 1888
admin@netnam.vn
www.netnam.vn

NetNam là đơn vị tiên phong du nhập Internet vào Việt Nam kể từ năm 1993 đồng thời là một trong bốn đơn vị cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên tại Việt Nam.
NetNam có hơn 18 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các dịch vụ Internet, các dịch vụ trực truyến và các giải pháp mạng. Với chất lượng dịch vụ cao 

và luôn được đảm bảo cùng đội ngũ chăm sóc khách hàng tận tình và giàu kinh nghiệm, NetNam tự hào luôn là sự lựa chọn tin cậy hàng đầu của các khách sạn 5 
sao, chung cư cao cấp, khối tài chính ngân hàng, các tổ chức phi chính phủ và các công ty đa quốc gia tại Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh chính:
1. Dịch vụ Internet (Internet Service Provider - ISP)
Internet Băng rộng (FTTx, ADSL, xDSL, VSAT-IP, WIFI)
Đường truyền riêng Leasedlines
Metronet (dựa trên hạ tầng cáp quang)
WAN services (hợp tác với các nhà viễn thông trong nước)
IPLC, IEPL (hợp tác với các nhà viễn thông quốc tế)
2. Dịch vụ trực tuyến (Online Services Provider - OSP)
Đăng kí tên miền Việt Nam và tên miền quốc tế
Dịch vụ Hosting (Web Hosting, Premium E-mail…)
Thuê server, thuê chỗ đặt server (3 DCs tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh)
Thuê tủ Rack
Dịch vụ Giá trị gia tăng (SSL, E-mail Marketing, Web Design, SEO, VPS…)
3. Dịch vụ Quản trị mạng và Tích hợp hệ thống (Managed Services Provider - MSP & Solution Integration - SI)
DR, Hỗ trợ từ xa
Quản trị an ninh doanh nghiệp
Dịch vụ và giải pháp quản trị hệ thống mạng
Dịch vụ và giải pháp quản trị Internet Khách sạn
---
NetNam is proud to be the VietNam Internet Pioneer. We are the first among four Internet Service Providers (ISP) in Vietnam since 1993.
Based on more than 18 years of experience in providing Internet services, Online services, Managed services (MSP) along with high quality of service and 

experienced staff, NetNam is always trusted by 5-star-hotels, luxurious apartments, banking & finance sector, MNCs, and NGOs in Vietnam.
Core businesses:
1. Internet Services (ISP)
Dedicated Internet Access
Broadband Internet Access (FTTx, ADSL, xDSL, VSAT-IP, WIFI)
Metronet (based on Fiber-optic infrastructure)
WAN services (inter-provinces, partnered with local telcos)
IPLC, IEPL (partnered with International telcos)
2. Online Services (OSP)
Co-location, Dedicated Servers (3 DCs in Hanoi, Hochiminh City)
Hosted Application (Web Hosting, Premium E-mail, etc)
Domain name Registrar (.VN) and Top-level-Domains
Value Added Services (SSL, E-mail Marketing, Web Design, SEO, VPS, etc)
3. Managed Services & System Integration (MSP and SI)
DR, Remote Backup
Enterprise Security Management
Network Monitoring Services & Solutions
Hotel Internet Management Services & Solutions

CÔNG TY CỔ PHẦN NETNAM
NETNAM CORPORATION
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