
  

 

 

CHƢƠNG TRÌNH  

DIỄN ĐÀN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2016 
 

 

Thời gian: Thứ Năm, ngày 24/11/2016 

Địa điểm: Khách sạn Melia, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

7:30 - 8:00 Đón tiếp 

8:00 - 8:35 

Khai mạc: 

 Giới thiệu chương trình và đại biểu tham dự 

 Phát biểu khai mạc: Ông Thang Đức Thắng, Tổng biên tập VnExpress 

 Phát biểu chỉ đạo: Ông Vũ Đức Đam – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ 

tướng Chính phủ 

 Diễn văn chào mừng: Ông Nguyễn Kim Anh – Phó thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước 

8:35 - 8:50 

Chủ đề I: Phối hợp giữa các Bộ, ngành nhằm thúc đẩy thu, nộp thuế trực tuyến, 

mở rộng thanh toán điện tử và phát triển thanh toán điện tử trong thƣơng mại 

điện tử và bán lẻ 

 Báo cáo thực hiện thoả thuận liên Bộ Tài chính - Công Thương - Ngân hàng 

Nhà nước tại Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2015 nhằm thúc 

đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực thuế, thương mại điện tử và bán lẻ 

Ông Bùi Quang Tiên – Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

8:50 - 9:30 

Đối thoại: 

Nội dung đối thoại:  

- Triển khai thu, nộp thuế điện tử và phát triển thanh toán điện tử trong 

thương mại điện tử hiện nay 

Diễn giả:  

- Ông Bùi Quang Tiên - Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

- Ông Nguyễn Đại Trí -  Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) 

- Ông Trần Hữu Linh - Chánh Văn phòng Bộ Công Thương 

- Ông Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch HĐQT Napas 

* Điều phối thảo luận:  Ông Nguyễn Toàn Thắng - nguyên Phó thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước, Tổng thư ký Hiệp hội ngân hàng 

9:30 - 9:45 Nghỉ giải lao 



  

 

 

 
Chủ đề II: Thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả năng 

liên thông với các dịch vụ tiện ích khác 

9:45 – 10:15 

Tham luận  

1. Giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong thu phí giao thông đường bộ và 

thực tiễn triển khai thu phí điện tử không dừng trên đường quốc lộ hiện nay 

Ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ 

2. Khả năng liên thông thanh toán giữa các dịch vụ công và các hoạt động thanh 

toán khác tại Việt Nam 

Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám đốc VietinBank 

3. Khuyến nghị cho Việt Nam về kinh nghiệm liên thông các giải pháp thanh toán 

điện tử cho dịch vụ công 

Ông Yamamoto Kenichi – Phó trưởng đại diện JICA tại Việt Nam 

10:15 - 11:45 

Đối thoại 

Nội dung đối thoại:  

- Giải pháp thúc đẩy thanh toán điện tử trong lĩnh vực giao thông và khả 

năng liên thông với các dịch vụ thanh toán khác  

- Sự tham gia của ngành ngân hàng nhằm gợi mở chuẩn công nghệ cho 

giải pháp thanh toán điện tử lĩnh vực công có thể liên thông với các dịch 

vụ công cộng khác nhằm tránh lãng phí cho xã hội 

Diễn giả:  

- Ông Nguyễn Hồng Trường –  Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

- Ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở Giao thông TP HCM 

- Ông Trần Công Quỳnh Lân – Phó tổng giám đốc VietinBank  

- Ông Lê Ngọc Lâm – Phó tổng giám đốc BIDV 

- Ông Vũ Quang Lâm – Thành viên HĐQT Tasco, Tổng giám đốc VETC 

- Ông Yamamoto Kenichi – Phó trưởng đại diện Jica tại Việt Nam 

- Ông Nguyễn Văn Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam 

* Điều phối thảo luận: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Tập đoàn FPT 

11:45 - 12:00 Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 

12:00 Nghỉ trƣa 

13:30 – 14:30 
Chủ đề III: Cơ hội và thách thức với hệ thống tài chính ngân hàng Việt Nam 

trƣớc làn sóng Fintech 



  

 

 

Tham luận  

1. Hành lang pháp lý cho các tổ chức thanh toán không phải ngân hàng hỗ trợ 
hoạt động ngân hàng  

Đại diện Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước 

2. Làn sóng Fintech trên thế giới và các quốc gia đang phát triển như Việt Nam 

Ông Ivan Mortimer-Schutts – Chuyên gia Ngân hàng Thế giới  

3. Nhìn nhận của ngân hàng về Fintech hiện nay  

Ông Phan Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc Techcombank 

4. Chỗ đứng của doanh nghiệp Fintech trong hệ thống tài chính ngân hàng Việt 

Nam  

Ông Nguyễn Hoà Bình - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NextTech 

5. Kinh nghiệm quản lý rủi ro khi có sự tham gia của Fintech  

Ông Jan Bellens – Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường mới nổi toàn cầu 

Ernst & Young 

6. Phát triển hạ tầng cho Fintech ở Việt Nam        

Ông Sean Preston – Giám đốc Visa khu vực Việt Nam – Campuchia – Lào 

14:30 – 14:45 Giải lao 

14:45 – 16:15 

Đối thoại 

Nội dung đối thoại:  

- Fintech liệu có phải là cơ hội để thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam 

rút ngắn quá trình phát triển? 

- Hệ thống tài chính ngân hàng được lợi và gặp thách thức gì từ sự phát 

triển của làn sóng Fintech hiện nay?  

- Sự an toàn và tiện lợi trong thanh toán điện tử khi có sự tham gia hợp tác 

giữa các ngân hàng và Fintech? 

Diễn giả:  

- Ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia 

- Ông Đoàn Thanh Hải – Phó Cục trưởng Công nghệ Thông tin Ngân hàng Nhà 

nước 

- Ông Jan Bellens – Phó tổng giám đốc phụ trách thị trường mới nổi toàn cầu EY 

- Ông Ivan Mortimer-Schutts – Chuyên gia Ngân hàng Thế giới (World Bank) 

- Ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó tổng giám đốc Vietinbank 

- Ông Phan Thanh Sơn - Phó tổng giám đốc Techcombank 



  

 

 

- Ông Trần Nhất Minh - Phó tổng giám đốc VIB 

- Ông Trần Hữu Đức - Giám đốc FPT Venture, Đồng chủ tịch CLB Fintech Việt 

Nam 

- Ông Nguyễn Hoàng Long - Phó tổng giám đốc Napas  

- Ông Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NextTech 

* Điều phối thảo luận: Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Dragon Capital 

16:15 - 16:30 Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 

16:30 – 16:45 Phát biểu bế mạc và nêu kiến nghị Diễn đàn 

 


