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HỘI ĐỒNG TƯ VẤN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

BAN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN 

VIEF 2018 - DIỄN ĐÀN KINH TẾ VIỆT NAM 

CHUYÊN ĐỀ “THỊ TRƯỜNG VỐN - TÀI CHÍNH” 

1. Thời gian dự kiến: Ngày 21/8/2018 

2. Địa điểm: Khách sạn JW Marriot, Hà Nội 

3. Chủ trì, chỉ đạo nội dung Diễn đàn: Phó Thủ tướng Vương Đình  Huệ  

4. Cố vấn chương trình: TS. Vũ Viết Ngoạn - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng 

5. Chủ đề: Mở rộng thị trường Vốn - Tài Chính Việt Nam: Thách thức và Giải pháp 

Thời gian Nội dung 

8:00 - 8:30 Đón tiếp đại biểu 

8:30 - 8:35 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu 

8:35 - 8:40 

Phát biểu khai mạc 

Ông Don Lam - Phó Trưởng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân 

(Ban IV) 

8:40 - 8:45 
Phát biểu chỉ đạo  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 

8:45 - 8:50 Video Giới thiệu Toàn cảnh thị trường vốn & tài chính tại VN 

Phiên 1: Tái cấu trúc thị trường vốn và tài chính Việt Nam - Từ thực tiễn tới chính sách 

8:50 - 9:05 
Tham luận 1: Thực trạng & Sự cần thiết tái cấu trúc thị trường vốn, tài chính 

ở Việt Nam 
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9:05 - 10:05 

Tọa đàm:  

Tham gia thảo luận: 

Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính 

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia 

Chuyên gia tài chính trưởng tại Việt Nam, Ngân hàng Thế giới 

Đại diện các Ngân hàng thương mại, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý 

quỹ, Công ty Bảo hiểm… 

Nội dung thảo luận: 

1. Sự mất cân bằng trong vai trò cung ứng nguồn vốn cho thị trường giữa 

hệ thống ngân hàng thương mại và các định chế phi ngân hàng cũng 

như các tác động kinh tế do sự mất cân bằng này mang lại. 

2. Những rào cản hạn chế sự đa dạng hóa và hướng đi thúc đẩy đa dạng  

 

3. hóa hệ thống sản phẩm tài chính tại Việt Nam. 

4. Vấn đề ứng dụng công nghệ vào các hoạt động tài chính để hoàn thiện 

hạ tầng tài chính theo hướng hiện đại, minh bạch. 

5. Vấn đề tín dụng đen từ tình trạng khó tiếp cận nguồn vốn và cách thức 

giải quyết. 

6. Những biện pháp minh bạch hóa và gia tăng giám sát thị trường để tạo 

lòng tin và thu hút các nhà đầu tư có tổ chức trong quá trình tái cấu trúc. 

10:05 - 10:20 Nghỉ giải lao 

Phiên 2: Giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam 

10:20 - 10:35 
Tham luận 2: Các giải pháp mở rộng thị trường vốn dài hạn cho Việt Nam 

trong bối cảnh hiện nay 

10:35 - 11:35 

Tọa đàm:  

Tham gia thảo luận: 

Đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính 

Đại diện Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 

Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia 

Chuyên gia cao cấp về Thị trường vốn, Ngân hàng Thế giới  

Đại diện các Ngân hàng thương mại, Công ty Chứng khoán, Công ty Quản lý 

quỹ, Công ty Bảo hiểm… 

Nội dung thảo luận: 

1. Khả năng chủ động được dòng vốn đầu tư trung - dài hạn để giảm phụ 

thuộc vốn vay nước ngoài. 

2. Vấn đề phát triển thị trường trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu doanh nghiệp. 

3. Quỹ hưu trí tự nguyện tại Việt Nam và những tác động tích cực của 
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sản phẩm này trong việc thiết lập dòng vốn đề tái đầu tư cho trung và 

dài hạn. 

4. Vấn đề thành lập thị trường cổ phiếu dành riêng cho các nhà đầu tư có 

tổ chức và phương hướng phát triển dành cho các nhà đầu tư có tổ 

chức trong nước. 

5. Vấn đề thu hút nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư nước ngoài trong 

quá trình thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 

6. Vấn đề điều tiết/luân chuyển dòng vốn hợp lý cho các ưu tiên trung và 

dài hạn của nền kinh tế 

11:35 - 11:50 Phát biểu kết luận Diễn đàn 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 

11:50 - 11:55 Bế mạc Diễn đàn 

Đại diện Lãnh đạo Ban IV 

--------------------------------------- 
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ADVISORY COUNCIL OF ADMINISTRATIVE PROCEDURES REFORM OF PRIME MINISTER 

PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT COMMITTEE 

VIEF 2018 – VIETNAM ECONOMIC FORUM 

TOPIC “CAPITAL AND FINANCIAL MARKET” 

1. Time: Tuesday, August 21
st
, 2018 

2. Venue: JW Marriot Hanoi Hotel 

3. Chairman: Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue 

4. Consultant: Dr. Vu Viet Ngoan - Head of the Economic Advisory Team of the Prime 

Minister 

5. Subject: Expanding Vietnam Capital – Financial Market, Challenges and Solutions 

Time Contents 

8:00 - 8:30 Registration and Reception 

8:30 - 8:35 Introduction Speech 

8:35 - 8:40 

Welcome Speech  

Mr. Don Di Lam - Deputy Chairman of Private Sector Development 

Committee (PSDC) 

8:40 - 8:45 
Keynote Address 

Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue 

8:45 - 8:50 Video: Overview of capital and financial market in Vietnam 

Session 1: Vietnam Financial Market Restructuring – From Present State to Public Policy 

Chairman: Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue 

8:50 - 9:05 
Speech 1: Current situation & The necessity of Vietnam capital – financial 

market restructuring  

9:05 - 10:05 

Discussion:  

Participants: 

Representatives of Ministry of Finance 

Representatives of the State Bank 

Representatives of National Financial Supervisory Commission 

Lead Financial Sector Specialist at World Bank in Vietnam  

Representatives of Commercial Banks, Securities Companies, Asset 

Management Companies; Financial and Capital Market Experts, etc. 

Discussion Contents: 

1. The imbalance in capital provision for the market between commercial 

banking system and non-banking organizations, as well as its impacts 
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on the economy. 

2. The obstacles eliminating the diversification and the direction to 

diversify financial product system in Vietnam.  

3. The issue of applying technology to financial activities for modern and 

transparent financial infrastructure. 

4. The issue of black credit and resolutions.  

5. Solutions to strengthen market’s transparency and observation to gain 

institutional investors’ trust. 

10:05 - 10:20 Tea break 

Session 2: Solutions to expand long-term capital market for Vietnam 

Chairman: Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue 

10:20 - 10:35 Speech 2: Solutions to expand capital market for Vietnam in current situation 

10:35 - 11:35 

Discussion:  

Participants: 

Representatives of Ministry of Finance 

Representatives of the State Bank 

Representatives of National Financial Supervisory Commission 

Senior Financial Sector Specialist of World Bank  

Representatives of Commercial Banks, Securities Companies, Asset 

Management Companies; Financial and Capital Market Experts, etc. 

Discussion Contents: 

1. Vietnam’s capacity of having initiative to earn mid and long-term 

capital for reducing dependence of external debt. 

2. The issue of bond market development, especially corporate bond. 

3. Pension fund in Vietnam and its positive impact on establishing capital 

flow for mid and long-term investment. 

4. The issue of attracting strategic and foreign investors in SOEs IPO and 

divestment procedures. 

5. The issue of forming equity market for institutional investors and 

solutions to boost the development of domestic instituional investors 

6. The issue of capital circulation for the development of mid and long-

term economic priorities. 

11:35 - 11:50 Closing Remarks 

Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue 

11:50 - 11:55 Closing Speech 

PSDC’s representatives 

---------------------------------------- 
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“Nhiệm vụ trọng tâm của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay là tái cơ cấu nền kinh tế

gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và

sức cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Trong đó, vai trò của thị trường vốn trong quá

trình tái cấu trúc nền kinh tế thông qua quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước,

tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính là một phần quan

trọng không thể tách rời”.

* Bài phát biểu tại hội thảo “Vai trò của thị trường vốn trong tái cấu trúc nền kinh tế”

Ông Vương Đình Huệ

Ủy viên Bộ Chính trị

Phó Thủ tướng Chính phủ

CHỦ TRÌ DIỄN ĐÀN
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“The key mission of Vietnam in this period is to restructure the economy, being in line

with the renovation of growth model, following the direction of improving quality,

efficiency and competitiveness during 2013-2020. In particular, the role of capital

market in economic restructuring process led by SOEs, commercial banking system

and financial institutions restructuring is highly important and undetachable.”.

* Speech at the workshop "Role of capital markets in economic restructuring"

Mr. Vuong Dinh Hue

Pulitburo Commissioner

Deputy Prime Minister

CHAIRMAN
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PHÁT BIỂU CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ 

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam: Chuyên đề “Thị trường Vốn - Tài chính” 

(Thời gian tổ chức: sáng ngày 21 tháng 8 năm 2018) 

 

Thưa Quý vị đại biểu đại diện các Bộ, ngành, địa phương;  

          Thưa Các nhà nghiên cứu, diễn giả, doanh nhân và toàn thể Diễn đàn.  

Trước hết tôi xin ghi nhận và đánh giá cao việc Ban IV, Hội đồng Tư 

vấn cải cách Thủ tục hành chính đã phối hợp với Báo Điện tử VnExpress tổ 

chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam như là 1 kênh đối thoại công - tư hiệu quả 

để Chính phủ cùng các Bộ, ngành, địa phương được lắng nghe, thảo luận một 

cách chủ động, trực tiếp với các doanh nghiệp, các chuyên gia về các thực 

trạng của nền kinh tế và từng lĩnh vực cụ thể, từ đó nghiên cứu các giải pháp 

nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân nói riêng và tăng trưởng kinh tế nói 

chung.  

Hôm nay, chuyên đề “Thị trường Vốn - Tài chính” được Ban Tổ chức 

lựa chọn để thảo luận như là một trong những chủ đề trọng điểm trong khuôn 

khổ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, tôi cho rằng đây là một lựa chọn chính xác 

và rất phù hợp với bối cảnh nền kinh tế hiện tại. 

Đối với mỗi quốc gia, hệ thống tài chính là một trong những trụ cột 

định hình nền kinh tế, tài chính có mạnh thì kinh tế mới phát triển và tài 

chính có ổn định thì kinh tế mới bền vững. Trong thời gian qua, với những nỗ 

lực cải cách, hoàn thiện thể chế chính sách của Đảng và Chính phủ, cũng như 

đóng góp không nhỏ của khu vực kinh tế tư nhân, hệ thống tài chính Việt 

Nam được đánh giá là phát triển khá lành mạnh và an toàn, góp phần to lớn 

giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như duy trì ổn định vĩ mô. Xét riêng 6 

tháng đầu năm 2018, GDP tăng đều và ổn định đạt 7,08%, lạm phát được 

kiềm chế ở mức từ 3,5-3,8% trong khi theo dự báo là 4,0%, tỷ giá ngoại tệ 

được giữ ổn định, lãi xuất ngân hàng cho vay ở mức 12 tháng cũng tương đối 

ổn định, ở khu vực tiêu dùng là 6,4 - 7,2 %, khu vực sản xuất kinh doanh là 

6,8 - 11%/năm, tính thanh khoản tốt. Ở thị trường chứng khoán, mặc dù bị 

tác động không nhỏ từ thị trường quốc tế xong tính ổn định và tăng trưởng 

khả quan của nền kinh tế đã là động lực để thu hút các nhà đầu tư ngoại. Cụ 

thể, hầu hết các nhóm cổ phiếu từ xây dựng, thép, bất động sản, … đến ngân 

hàng, .. đều tăng mạnh. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp lớn đang tiến 

hành cổ phần hóa, thoái vốn và niêm yết cũng sẽ giúp thu hút dòng tiền lớn 
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trong năm 2018. Thanh khoản thị trường kỳ vọng sẽ phá kỷ lục 12.000 tỷ 

đồng/phiên. 

Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, quy mô hệ thống tài chính Việt 

Nam vẫn còn ở mức khiêm tốn so với các nước trong khu vực, đặc biệt là khả 

năng cung ứng vốn còn hạn chế, chưa phát huy hết vai trò là kênh dẫn vốn 

của nền kinh tế, tỷ lệ vốn hóa từ các thị trường như bất động sản, chứng 

khoán, … còn hạn chế. Tỉ trọng nguồn vốn ngắn hạn cao trong khi tỉ trọng 

nguồn vốn trung và dài hạn thấp khiến nền kinh tế không đủ nguồn lực đảm 

bảo phát triển bền vững. Hệ thống luân chuyển dòng vốn cũng chưa hiệu quả, 

thể hiện qua sự bất hợp lý trong việc phân bổ nguồn lực giữa các ngành kinh 

tế.  

Chúng ta có thể thẳng thắn nhìn nhận, một trong những nguyên nhân 

chủ quan  khiến cơ cấu tài chính nội địa chưa được định hình rõ ràng là do 

khung pháp lý vẫn còn nhiều bất cập và có độ trễ so với xu hướng cũng như 

tốc độ tăng trưởng của thị trường tài chính. Đây là vấn đề rất cần các bên đối 

thoại, trao đổi, thảo luận để tìm kiếm giải pháp thật thấu đáo. Bên cạnh đó, để 

giải quyết các bất cập trên, một trong những nguyên tắc quan trọng là phải 

tiếp cận theo hướng lấy phát triển bền vững làm mục tiêu và lấy nhu cầu thị 

trường làm thước đo, từ đó hoàn thiện hạ tầng tài chính để đáp ứng được 

ngày càng hiệu quả hơn các yêu cầu của thị trường, kể cả trong và ngoài 

nước. Vì vậy, tôi rất đồng tình với cách tiếp cận và các chủ đề, nội dung 

chính của Diễn đàn ngày hôm nay. 

Để Diễn đàn đạt hiệu quả cao, tôi mong muốn và xin đặt hàng các 

chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cùng doanh nghiệp một số vấn đề:  

Thứ nhất: Tập trung thảo luận, phát hiện những khó khăn, thách thức, 

rào cản trong phát triển hạ tầng tài chính nội địa, nhất là liên quan đến tái cấu 

trúc, phát triển, mở rộng nguồn lực tài chính dài hạn để đảm bảo tính an toàn 

của nền kinh tế. 

Thứ hai: Nghiên cứu, đánh giá sự cần thiết và trả lời câu hỏi "việc tái 

cấu trúc toàn bộ thị trường vốn trong thời điểm hiện tại có phù hợp? Hay nên 

nghiên cứu sâu về từng lĩnh vực và tái cấu trúc từng phân khúc, từng thành 

phần trong thị trường vốn để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả?". 
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Thứ 3: Thảo luận về vấn đề kiện toàn thể chế, khung pháp lý về điều 

tiết thị trường của thị trường vốn, tài chính trên cơ sở tham chiếu các quy 

định, cam kết quốc tế. 

Thứ tư: Tập trung nghiên cứu và tìm kiếm những giải pháp nhằm mở 

rộng và đa dạng hóa thành phần thị trường, bên cạnh đó tăng cường năng lực 

các thành phần tham gia thị trường. 

Thứ năm: Trên cơ sở kết quả thảo luận của Diễn đàn, đề nghị các Bộ, 

ngành chủ động tổng hợp, có biện pháp tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng 

mắc thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ban IV, Hội đồng Tư vấn cải cách Thủ 

tục hành chính chủ động tổng hợp, phối hợp với các bộ, ngành báo cáo Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ để nghiên cứu, giải quyết nhằm phát huy hơn nữa 

vai trò thị trường vốn - tài chính và các định chế tài chính trong phát triển của 

nền kinh tế.  

 Cuối cùng tôi xin kính chúc sức khỏe các đồng chí, quý vị đại biểu lãnh 

đạo Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, chúc Diễn đàn thành công tốt 

đẹp./. 
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Phiên 1

TÁI CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG VỐN VÀ TÀI CHÍNH 

VIỆT NAM 

-TỪ THỰC TIỄN TỚI CHÍNH SÁCH

Session 1

RESTRUCTURING VIETNAM’S FINANCIAL 

MARKET 

-FROM REALITY TO POLICIES
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DISCUSSION 1

Ông Thành viên

Ông Quang Bà

Ông Alwaleed Fareed Alatabani Ông Larry Madge

Ông Andy Ho Ông Fiachra MacCana

Ông
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Ông Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Mr. Huynh Quang Hai

Deputy Minister 

Ministry of Finance
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Bà Nguyễn Thị Hồng

Phó Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ms. Nguyen Thi Hong

Deputy Governor 

of the State Bank
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Điều phối thảo luận: Ông Nguyễn Xuân Thành

Giám đốc Phát triển Đại học Fulbright Việt Nam

Ông Nguyễn Xuân Thành là Giám đốc Phát triển, giảng viên chính sách công của Đại học

Fulbright Việt Nam (FUV) và là cán bộ nghiên cứu cao cấp tại Trường Harvard Kennedy (HKS),

Đại học Harvard. Các lĩnh vực nghiên cứu chính sách của ông Thành bao gồm tài chính phát

triển, đầu tư công và kinh tế vĩ mô. Trước khi giảng dạy và làm công tác quản lý tại Trường

Fulbright, ông Nguyễn Xuân Thành làm việc tại Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Tại FUV, ông

Nguyễn Xuân Thành giảng dạy các môn tài chính phát triển và thẩm định đầu tư công. Ông

Nguyễn Xuân Thành nhận bằng Cử nhân kinh tế danh dự tại Đại học Delhi, Ấn Độ, bằng thạc sĩ

kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick, Anh Quốc và bằng thạc sĩ quản lý nhà nước tại Đại học

Harvard, Hoa Kỳ.

Nguyen Xuan Thanh is the director of the Fulbright Economics Teaching Program in Ho Chi

Minh City, and a senior fellow at the Harvard Kennedy School. Thanh’s work focuses on

development finance, public investment, and infrastructure development. His recent and ongoing

research projects include cross-ownership in Vietnam’s banking sector, Vietnam’s infrastructure

constraints, and Ho Chi Minh City’s development strategies. Prior to joining the Fulbright

School, Thanh served as an official in the municipal government of Ho Chi Minh City.

Moderator: Mr. Nguyen Xuan Thanh

Director of the Fulbright Economics Teaching Program
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Ông Alwaleed Fareed Alatabani
Chuyên gia trưởng thị trường Tài chính Việt Nam của World Bank

Ông Alwaleed Alatabani hiện là Chuyên gia Trưởng Lĩnh vực Tài chính của Ngân hàng Thế giới

tại Việt Nam. Ông lãnh đạo Ban Tài chính và Thị trường cũng như các chương trình thuộc lĩnh

vực tài chính và thị trường của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Từ năm 2013-2015 ông là

Chuyên gia Trưởng Lĩnh vực Tài chính tại Jakarta, Indonesia.

Ông Alwaleed đã từng là cán bộ biệt phái của Ngân hàng Thế giới làm việc tại Cơ quan Hợp tác

Quốc tế Nhật Bản tại Tokyo, nơi ông công tác với vai trò Cố vấn Kinh tế của Bộ phận Phân tích

Rủi ro Tín dụng, tư vấn chiến lược về quản lý rủi ro tín dụng tổng thể đối với danh mục cho vay

của JICA. Trước đó, ông đã từng là Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực Tài chính và là trưởng nhóm

phụ trách các nước Sudan, Nam Sudan và Ethiopia trong gần 4 năm trước khi chuyển tới Tokyo.

Trước khi chuyển đến khu vực Châu Phi của Ngân hàng Thế giới, ông đã làm việc với vai trò

Chuyên gia Quản lý Rủi ro Cao cấp tại Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) trong bốn

năm tại Washington DC.

Ông Alwaleed tham gia Chương trình Chuyên gia Trẻ của Ngân hàng Thế giới từ năm 2002.

Mr. Alwaleed Fareed Alatabani
Lead Financial Specialist, World Bank

Alwaleed Alatabani is currently the Lead Financial Sector Specialist at the World Bank in

Vietnam. He leads the World Bank’s Finance and Markets Global Practice team and program in

the country.

From 2013-2015 he was the Lead financial Sector specialist based in Jakarta, Indonesia. Alwaleed

was on an external assignment from the World Bank working with the Japan International

Cooperation Agency in Tokyo, where he served as an Economic Advisor in the Credit Risk

Analysis Department, providing strategic advice in managing the overall credit risk of JICA’s

lending portfolio. Prior to that he was the Senior Financial Sector Specialist and cluster leader for

Sudan, South Sudan and Ethiopia for almost four years before moving to Tokyo. Before moving

to the Africa region at the World Bank, he worked as a Senior Risk Management Officer in the

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), for four years, based in Washington DC.

Alwaleed joined the World Bank Young Professional’s Program in 2002.
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Ông Larry Madge

CEO, Sun Life Vietnam

Larry Madge là Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam, chịu trách nhiệm

phát triển kinh doanh của Sun Life Financial tại Việt Nam. Tập đoàn Sun Life Financial là một tổ

chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu thế giới có trụ sở tại Canada.

Trước khi đến Việt Nam, Larry Madge là Phó Tổng Giám đốc Định phí toàn cầu của Tập đoàn

Tài chính Sun Life làm việc tại Trụ sở chính của Tập đoàn ở Toronto, Canada. Ông gia nhập tập

đoàn vào năm 1986 và đã có nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các bộ phận như sản phẩm, kinh

doanh, định phí và tài chính. Ông cũng đã từng nắm giữ các chức vụ khác như Phó Tổng Giám

đốc định phí Sun Life Canada và Phó Tổng Giám đốc định phí Sun Life Hoa Kỳ kiêm Phó Tổng

Giám đốc Tài chính. Ông rất am hiểu về môi trường kinh doanh của Sun Life tại Châu Á và Việt

Nam khi nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Định phí toàn cầu từ năm 2013, một vị trí lãnh đạo

cấp cao trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn trên toàn thế giới.

Ông Larry Madge có bằng Cử nhân Toán học tại Đại học Waterloo. Ông là thành viên của Hiệp

hộiActuaries và Viện Toán học Canada.

Mr. Larry Madge

CEO, Sun Life Vietnam

Larry Madge is CEO of Sun Life Vietnam, responsible for growing Sun Life Financial's business

in Vietnam. Sun Life Financial is a leading international financial services company, head

quartered in Canada. Prior to this role, Larry was Senior Vice-President and Chief Actuary,

responsible for directing the firm’s actuarial practices enterprise-wide. Larry worked in the

company's US operations from 2010-2013, first as SVP and Chief Actuary, SLF US and then as

SVP and CFO, SLF US. Prior to that Mr. Madge held a number of Vice-President positions in the

Canadian business including Individual Product Development, Retail Life Insurance, Retail

Consumer Solutions, and Chief Actuary, SLF Canada.

Mr. Larry Madge holds a Bachelor of Mathematics from the University of Waterloo. He is a

Fellow of both the Society of Actuaries and the Canadian Institute of Actuaries.
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Ông Andy Ho 

Trưởng Bộ phận đầu tư, tập đoàn VinaCapital

Giám đốc điều hành, 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 được 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 tỷ USD, quỹ đã

triển khai hơn 1 tỷ 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.

Mr. Andy Ho 

Chief Investment Officer, VinaCapital Group

Managing Director, VinaCapital Vietnam Opportunity Fund

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. Page 33



Ông Fiachra MacCana

Giám đốc điều hành trách nhiệm Khối Khách hàng tổ chức và Nghiên cứu, 

Công ty CP Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) 

2008 – hiện tại: Giám đốc điều hành bộ phận Nghiên cứu Khối Khách hàng Tổ chức Công ty

Chứng khoán HSC

2007 – 2008 Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu & Môi giới Công ty Chứng khoán Vina Securities

2006 – 2007: Giám đốc Nghiên cứu tại Quỹ đầu tư VinaCapital

2003 – 2004: Đồng sáng lập viên JCN Network - Công ty cung cấp thông tin trong lĩnh vực tài

chính hàng đầu Nhật Bản

1997 – 2003: Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Ngân hàng WestLB, phụ trách thị trường Nhật

Bản

Mr. Fiachra MacCana

Executive Director of Corporate and Research Division, Ho Chi 

Minh City Securities Corporation (HSC) 

2008 - present: Executive Director of Corporate and Research Division, HSC

2007 - 2008 Director of Research & Brokerage Department, Vina Securities

2006 - 2007: Research Director at VinaCapital

2003 - 2004: Co-founder of JCN Network - the leading financial information company in Japan

1997 - 2003: Director of WestLB Banking Research Division, in charge of Japanese market
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Ông Nguyễn Kim Hùng 

Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Việt (VERCO)

Với phương châm “Nâng tầm doanh nghiệp Việt”, ông Nguyễn Kim Hùng cùng Verco đã có nhiều đóng

góp trong việc giúp đỡ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trang bị kiến thức về huy động vốn, quản trị tài

chính, tái cấu trúc doanh nghiệp; hỗ trợ cộng đồng này được tiếp cận nguồn vốn, chính sách ưu đãi từ

Chính Phủ. Ông được đánh giá là một trong những diễn giả hàng đầu Việt Nam về cơ cấu tài chính

doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Mr. Nguyen Kim Hung
General Director of VERCO

With the slogan "Enhance Vietnamese Enterprises", Mr. Nguyen Kim Hung and Verco have contributed

to help small and medium enterprises with knowledge of capital mobilization, financial management,

corporate restructuring business. This supports the community to access capital and preferential policies

from the Government. He is considered one of the leading speakers of Vietnam on the structure of SME

finance.
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Phiên 2

NHỮNG GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THỊ TRƯỜNG VỐN 

DÀI HẠN CHO VIỆT NAM

Session 2

SOLUTION TO ESTABLISH A LONG-TERM CAPITAL 

MARKET FOR VIETNAM
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EIC Investing.com
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Stoxplus

hoá công ty

( USD)

HOSE 115,4 373

HNX 9,8 383

UPCOM 29,9 817

155,1 1.573 

IPO

2012 13 6

2013 74 0

2014 148 4

2015 128 6

2016 55 3 

2017 21 5

6 tháng
2018 16 3

455 27

Stoxplus
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- SPEAKERS

DISCUSSION 2

Ông Quang Bà

Ông Alwaleed Fareed Alatabani Ông Larry Madge

Ông Ketut Kusuma

Ông Warrick Cleine

Võ Trí Thành viên
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Ông Huỳnh Quang Hải

Thứ trưởng Bộ Tài chính

Mr. Huynh Quang Hai

Deputy Minister 

Ministry of Finance
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Bà Nguyễn Thị Hồng

Phó Thống đốc

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ms. Nguyen Thi Hong

Deputy Governor 

Of the State Bank
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Điều phối thảo luận: Tiến sĩ Võ Trí Thành
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương 

Với bằng thạc sỹ và tiến sĩ Kinh tế ở trường Đại học Quốc gia Úc, tiến sĩ Võ Trí Thành hiện là

Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương. Ông Võ Trí Thành còn là

chuyên gia phân tích kinh tế và tư vấn về các vấn đề liên quan đến thương mại tự do, hội nhập

kinh tế khu vực, phát triển tài chính và chính sách vĩ mô. Ngoài ra ông cũng rất quan tâm tới các

lĩnh vực khác như cải cách thể chế và phát triển kinh tế.

Moderator: Dr. Vo Tri Thanh

Former Deputy Director of Central Institute for 

Economic Management (CIEM)

Vo Tri Thanh is currently the Deputy Director of the Central Institute for Economic Management

(CIEM). He holds a Master's degree and a PhD in economics from the National University of

Turkey (ANU). He has conducted research and consultancy on issues related to trade

liberalization, regional economic integration, macroeconomic policy and financial market

development. He is also interested in the areas of institutional reform and development.
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Ông Ketut Kusuma

Chuyên gia tài chính cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Ông Kusuma hiện là chuyên gia cao cấp về Thị trường Vốn thuộc Ban Tài chính & Thị trường

của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông đang tham gia vào các dự án phát triển thị trường vốn

tại châu Á, châu Phi, Đông & Trung Âu, Trung Đông, và khu vực Mỹ Latinh. Trước khi gia nhập

Ngân hàng Thế giới vào năm 2007, ông là thành viên Dịch vụ Nhà đầu tư của Moody's.

Ông học chuyên ngành Kinh tế và Kế toán tại Đại học Indonesia, có bằng MBA về Tài chính &

Quản trị Công tại trường Wharton, Đại học Pennsylvania và là chuyên gia phân tích tài chính

được cấp chứng chỉ CFA.

Mr. Ketut Kusuma

Senior financial expert, World Bank

With the Kusuma is currently a senior expert in the World Bank's Finance & Market Division in

Vietnam. He is involved in capital market development projects in Asia, Africa, East & Central,

Middle East, and Latin America. Prior to joining the World Bank in 2007, he was a member of

Moody's Investor Services.

He studied Economics and Accounting at the University of Indonesia, an MBA in Finance &

Public Management from the Wharton School, the University of Pennsylvania and a CFA

Certified Financial Analyst.
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Ông Larry Madge

CEO, Sun Life Vietnam

Larry Madge là Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam, chịu trách nhiệm

phát triển kinh doanh của Sun Life Financial tại Việt Nam. Tập đoàn Sun Life Financial là một tổ

chức dịch vụ tài chính quốc tế hàng đầu thế giới có trụ sở tại Canada.

Trước khi đến Việt Nam, Larry Madge là Phó Tổng Giám đốc Định phí toàn cầu của Tập đoàn

Tài chính Sun Life làm việc tại Trụ sở chính của Tập đoàn ở Toronto, Canada. Ông gia nhập tập

đoàn vào năm 1986 và đã có nhiều năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các bộ phận như sản phẩm, kinh

doanh, định phí và tài chính. Ông cũng đã từng nắm giữ các chức vụ khác như Phó Tổng Giám

đốc định phí Sun Life Canada và Phó Tổng Giám đốc định phí Sun Life Hoa Kỳ kiêm Phó Tổng

Giám đốc Tài chính. Ông rất am hiểu về môi trường kinh doanh của Sun Life tại Châu Á và Việt

Nam khi nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Định phí toàn cầu từ năm 2013, một vị trí lãnh đạo

cấp cao trong các hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Tập đoàn trên toàn thế giới.

Ông Larry Madge có bằng Cử nhân Toán học tại Đại học Waterloo. Ông là thành viên của Hiệp

hộiActuaries và Viện Toán học Canada.

Mr. Larry Madge

CEO, Sun Life Vietnam

Larry Madge is CEO of Sun Life Vietnam, responsible for growing Sun Life Financial's business in

Vietnam. Sun Life Financial is a leading international financial services company, head quartered

in Canada.

Prior to this role, Larry was Senior Vice-President and Chief Actuary, responsible for directing the

firm’s actuarial practices enterprise-wide. Larry worked in the company's US operations from

2010-2013, first as SVP and Chief Actuary, SLF US and then as SVP and CFO, SLF US. Prior to

that Mr. Madge held a number of Vice-President positions in the Canadian business including

Individual Product Development, Retail Life Insurance, Retail Consumer Solutions, and Chief

Actuary, SLF Canada.

Mr. Larry Madge holds a Bachelor of Mathematics from the University of Waterloo. He is a Fellow

of both the Society of Actuaries and the Canadian Institute of Actuaries.
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Bà Nguyễn Thị Thái Thuận 

Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital (VCFM)

Bà Thái Thuận có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và quản lý đầu tư. Trước khi trở

thành Tổng Giám đốc VCFM, bà là Tổng Giám đốc của VinaWealth, thành viên của tập đoàn

VinaCapital quản lý các quỹ đầu tư tương hỗ hướng đến các nhà đầu tư trong nước. Bà đã góp

phần lớp để phát triển VinaWealth từ những bước đầu tiên, bao gồm xây dựng đội ngũ nhân viên,

thành lập và phân phối các sản phẩm đầu tư tại thị trường Việt Nam. Tính đến đầu năm 2018,

mảng kinh doanh này đạt giá trị tài sản quản lý hơn 100 triệu USD.

Bà Thái Thuận từng làm việc tại VinaCapital từ năm 2008 với vị trí Giám đốc Chiến lược & Gây

quỹ và hỗ trợ các công tác quản lý các khoản đầu tư, gọi vốn, hoạch định chiến lược và vận hành

tập đoàn. Năm 2012, bà làm việc tại Vietnam Investment Group, một trong những tập đoàn đầu tư

cổ phần tư nhân hàng đầu tại Việt Nam và tham gia vào công tác phân tích và thực hiện các

thương vụ đầu tư và quan hệ nhà đầu tư. Sự nghiệp của bà Thái Thuật khởi đầu với công việc tư

vấn quản trị tại tập đoàn Hay Management Consulting and Monitor (hiện tại là Monitor-Deloitte),

nơi bà đã tư vấn chiến lược marketing cho các doanh nghiệp thuộc nhóm Fortune 500. Bà Thái

Thuận tốt nghiệp Cử nhân đại học Harvard và có bằng MBA tại trường Wharton, Đại học

Pensylvania. Bà có chứng chỉ Quản lý quỹ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam ban

hành..

Ms. Nguyen Thi Thai Thuan

Chief Executive Officer, VinaCapital Asset Management

Thai Nguyen has 18 years of experience across investment management and consulting. Prior to

being named CEO of VinaCapital's asset management business in June 2018, Thai served as

General Director of VinaWealth, VinaCapital's mutual fund business, which primarily targets

Vietnamese investors. Starting in January 2014, she built the business from the ground-up,

including recruiting and training the team, and launching and distributing new investment

products. At the start of 2018, the mutual fund business managed more than USD100 million in

assets.

Thai first joined VinaCapital in 2008 as Director of Strategy & Fundraising, where she assisted in

post-investment management, fundraising, strategic planning, and operations. In 2012, Thai

moved to Vietnam Investment Group, a leading private equity firm, where she participated in deal

analysis and execution, post-deal integration, and investor relations. Thai started her career in

management consulting in the US, working at Hay Management Consulting and Monitor Group

(now Monitor-Deloitte), advising Fortune 500 clients on marketing strategy.

Thai earned a BA from Harvard University and an MBA from The Wharton School at the

University of Pennsylvania. She holds a Fund Management License issued by the State Securities

Commission of Vietnam.
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Ông Warrick Cleine

Chủ tịch kiêm CEO KPMG tại Việt Nam và Campuchia

Warrick Cleine là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của KPMG tại Việt Nam và Campuchia.

Ông được công nhận là một trong những cố vấn hàng đầu tại Việt Nam. Đến Việt Nam từ năm

1998, ông đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thành công của KPMG - tổ chức dịch vụ

chuyên nghiệp hàng đầu trong nước, với 30 Đối tác và 1.400 nhân viên, cung cấp các dịch vụ

trong lĩnh vực Kiểm toán, Thuế, Pháp lý và Tư vấn.

Warrick là một diễn giả và nhà văn trong lĩnh vực kinh tế nói chung và về kinh tế Việt Nam nói

riêng. Ông có nhiều kinh nghiệm tư vấn cho cả Chính phủ và các công ty hàng đầu tại Việt Nam

về quản trị doanh nghiệp, thuế và các vấn đề cơ cấu. Cả ông và KPMG đã được chính thức công

nhận vì sự đóng góp của họ đối với lĩnh vực tài chính của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu

tư Việt Nam.Warrick Cleine làm việc cả trong Hội đồng Toàn cầu Châu Á Thái Bình Dương và

Hội đồng Toàn cầu của KPMG. Ông cũng là lãnh đạo toàn cầu của KPMG về thị trường tăng

trưởng thuế cao, và là thành viên của Nhóm chỉ đạo thuế quốc tế và Nhóm chỉ đạo thị trường

tăng trưởng cao. Ông là thành viên của Viện Tài khoản Chartered của Úc và New Zealand (CA),

và đã đăng ký trở thành CPA tại cả Việt Nam (VACPA) và Campuchia (KICCPA). Ngoài KPMG,

Warrick còn giữ chức vụ Chủ tịch Phòng Thương mại của New Zealand tại Việt Nam..

Mr. Warrick Cleine

Chairman and CEO KPMG in Vietnam and Cambodia

Warrick Cleine is the Chairman and CEO of KPMG in Vietnam and Cambodia, and is

recognised as one of Vietnam’s leading corporate advisors. He has been based in Vietnam since

1998, playing a pivotal role in driving KPMG’s success as the leading professional services

organisation in the country, with 30 Partners and 1,400 employees, providing Audit, Tax, Legal

and Advisory services. Warrick is a frequent speaker and writer on Vietnamese business and

economic affairs, and has extensive experience advising both the Government and leading

companies in Vietnam on corporate governance, taxation and structuring issues. Both he and

KPMG have been formally recognised for their contribution to the financial sector by Vietnam’s

Ministry of Finance and Ministry of Planning and Investment.

Warrick Cleine serves on KPMG’s Asia Pacific Board and Global Council. He is also KPMG's

Global Leader of High Growth Markets for Tax, and is a member of the International Tax

Steering Group and High Growth Markets Steering GroupHe is a member of the Institute of

Chartered Accounts of Australia and New Zealand (CA), and is registered as a CPA in both

Vietnam (VACPA) and Cambodia (KICCPA). Outside of KPMG, Warrick is Chairman of the

New Zealand Chamber of Commerce in Vietnam. Page 56



Ông Alwaleed Fareed Alatabani
Chuyên gia trưởng thị trường Tài chính Việt Nam của World Bank

Ông Alwaleed Alatabani hiện là Chuyên gia Trưởng Lĩnh vực Tài chính của Ngân hàng Thế giới

tại Việt Nam. Ông lãnh đạo Ban Tài chính và Thị trường cũng như các chương trình thuộc lĩnh

vực tài chính và thị trường của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.Từ năm 2013-2015 ông là

Chuyên gia Trưởng Lĩnh vực Tài chính tại Jakarta, Indonesia.

Ông Alwaleed đã từng là cán bộ biệt phái của Ngân hàng Thế giới làm việc tại Cơ quan Hợp tác

Quốc tế Nhật Bản tại Tokyo, nơi ông công tác với vai trò Cố vấn Kinh tế của Bộ phận Phân tích

Rủi ro Tín dụng, tư vấn chiến lược về quản lý rủi ro tín dụng tổng thể đối với danh mục cho vay

của JICA. Trước đó, ông đã từng là Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực Tài chính và là trưởng nhóm

phụ trách các nước Sudan, Nam Sudan và Ethiopia trong gần 4 năm trước khi chuyển tới Tokyo.

Trước khi chuyển đến khu vực Châu Phi của Ngân hàng Thế giới, ông đã làm việc với vai trò

Chuyên gia Quản lý Rủi ro Cao cấp tại Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) trong bốn

năm tại Washington DC.

Ông Alwaleed tham gia Chương trình Chuyên gia Trẻ của Ngân hàng Thế giới từ năm 2002.

Mr. Alwaleed Fareed Alatabani
Lead Financial Specialist, World Bank 

Alwaleed Alatabani is currently the Lead Financial Sector Specialist at the World Bank in

Vietnam. He leads the World Bank’s Finance and Markets Global Practice team and program in

the country.

From 2013-2015 he was the Lead financial Sector specialist based in Jakarta, Indonesia. Alwaleed

was on an external assignment from the World Bank working with the Japan International

Cooperation Agency in Tokyo, where he served as an Economic Advisor in the Credit Risk

Analysis Department, providing strategic advice in managing the overall credit risk of JICA’s

lending portfolio. Prior to that he was the Senior Financial Sector Specialist and cluster leader for

Sudan, South Sudan and Ethiopia for almost four years before moving to Tokyo. Before moving

to the Africa region at the World Bank, he worked as a Senior Risk Management Officer in the

Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), for four years, based in Washington DC.

Alwaleed joined the World Bank Young Professional’s Program in 2002.
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ĐƠN VỊ TÀI TRỢ 

SPONSORS 

Tài trợ vàng 

Gold 

Tài trợ Bạc 

Silver 

Tài trợ Đồng 

Bronze 

Hợp tác 

Truyền thông 

Media 

 

Ban tổ chức Diễn đàn xin chân thành cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp đã tham gia Tài trợ, 

Ủng hộ, Hỗ trợ Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2018, góp phần tạo nên thành công cho sự kiện. 

 

The Organizing Committee would like to thank the following organizations, Companies for their 

valuable support, Sponsorship, Contributing to the success of Vietnam Economic Forum 2018 
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