
Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam – VEPF 2017 

Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) là diễn đàn chuyên ngành uy tín được tổ chức thường niên 

mà tại đó các bên tham gia có thể cùng nhau thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm thúc đẩy thanh 

toán điện tử/thanh toán không dùng tiền mặt cho toàn thị trường. Đây cũng là diễn đàn chung để cập nhật 

xu hướng mới về thanh toán điện tử trên thế giới và gợi ý cho thị trường Việt Nam.  

Diễn đàn được tổ chức đầu tiên ngày 16/12/2015 tại Hà Nội, được tổ chức bởi Báo điện tử VnExpress và 

sự phối hợp thực hiện của Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), dưới sự chỉ đạo của 

Ngân hàng Nhà nước. 

1. Thời gian tổ chức: Ngày 6/11/2017 

2. Địa điểm tổ chức: Khách sạn JW Marriot Hanoi, số 8 Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà Nội 

3. Chủ đề Diễn đàn: Mobile Payment - Nhân tố thúc đẩy nền kinh tế không tiền mặt 

4. Nội dung chi tiết: 

08:00 – 08:30 Đón tiếp 

08:30 – 09:00 

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: Lãnh đạo Chính phủ 

 Diễn văn: Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước 

 Video tổng kết Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam (VEPF) 2015 - 
2016 

09:00 – 10:00 

Chủ đề I: Sự bùng nổ của Mobile Payment trên thế giới và xu hướng tại Việt 

Nam 

Đối thoại 

 Xu hướng phát triển Mobile Payment trên thế giới và Việt Nam 

 Những thách thức với Mobile Payment tại Việt Nam 

Diễn giả:  

o Ông Huy Trieu Nguyen - CEO The Disruptive Group, chuyên gia Fintech 

o Đại diện Vietcombank 

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

o Đại diện Visa 

o Bà Annie Zhang - Giám đốc khu vực châu Á, Thái Bình Dương 

Discovery Financial Service 

o Đại diện Samsung Pay 

o Ông Trần Nam - Tổng giám đốc Moca 

o Ông Nguyễn Bá Diệp - Phó chủ tịch HĐQT Momo 

Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 



10:00 – 10:15 Nghỉ giải lao 

10:15 – 11:15 

Chủ đề II: Phát triển hệ sinh thái cho thanh toán di động ở Việt Nam 

Đối thoại 

Nội dung đối thoại:  

 Gợi ý chính sách cho Việt Nam để thúc đẩy thanh toán di động từ kinh 

nghiệm thế giới 

 Việt Nam cần làm gì để tạo một hệ sinh thái cho người dân không có tài 

khoản ngân hàng dễ dàng thanh toán điện tử? 

Diễn giả:  

o Phó thủ tướng Vương Đình Huệ 

o Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước  

o Lãnh đạo Bộ Công Thương 

o Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Thành Hưng 

o Ông Eric Jing (Alibaba) Giám đốc điều hành Ant Financial Services 

Group 

o Ông Huy Trieu Nguyen – CEO The Disruptive Group, chuyên gia Fintech 

o Ông Trần Phương - Phó tổng giám đốc BIDV 

o Ông Nguyễn Quang Hiền Huy - Phó tổng giám đốc Samsung Vina 

o Ông Nguyễn Đăng Hùng – Phó tổng giám đốc NAPAS  

Hỏi đáp - thảo luận với diễn giả 

11:15 – 12:15 

Phiên III: Đối thoại cùng Jack Ma – Chủ tịch điều hành Tập đoàn Alibaba 

Nội dung đối thoại:  

Kinh nghiệm phát triển thương mại điện tử, thanh toán di động và những gợi ý 

cho Việt Nam  

*Điều phối chương trình: Ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Tập đoàn FPT 

12:15 – 12:30 Phát biểu bế mạc, kết thúc chương trình 

12:30 – 13:30 Tiệc trưa tại nhà hàng JW Marriott Hanoi 

 


