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Đôi nét về bản thân 

Quyết định rời Singapore quay về hẳn dành toàn thời gian làm việc và trải nghiệm tại 

Việt Nam là một quyết định mất nhiều thời gian nhưng không hề khó khăn quá đối với 

tôi. Tôi xa Việt Nam tháng 7/2002 đi học hỏi, đi trải nghiệm, đi dấn thân vào môi trường 

tài chính, đầu tư, ngân hàng đầu tư tại Singapore - Đông Nam Á; 2009 tôi về Việt Nam 

nhưng lại quyết định ra đi lần nữa vào 2011 vì thấy mình chưa học đủ, chưa đủ khả năng 

để đảm đương nghĩa vụ tôi muốn cho cuộc sống cũng như công việc của tôi: được và có 

khả năng giúp đỡ được cho những người cần đến tôi tại Việt Nam. Tôi quay về Singapore 

nhưng tìm công việc tập trung cho thị trường đầu tư và mua lại sáp nhập (Merger & 

Acquisition) tại Việt Nam; thật may mắn khi công việc tôi chọn cho tôi cơ hội tích luỹ 

được thêm nhiều kỹ năng tôi mong muốn trong đầu tư, tư vấn đầu tư, tư vấn tái cấu trúc, 

xây dựng phát triển doanh nghiệp hậu đầu tư, … và đặc biệt hơn cả là tận tường thấy 

được những thiếu sót, thiếu cẩn trọng, thiếu chuẩn bị của doanh nghiệp Việt Nam trong 

quá trình xây dựng và phát triển kinh doanh, khiến cho tiềm năng thật sự của doanh 

nghiệp không phát huy được, cũng như gia tăng nguy cơ thất bại và không chứng minh 

thuyết phục được nhà đầu tư về sự phát triển lớn mạnh lâu dài của mình. 

Tháng 04/2014, tôi quyết định chính thức về lại Việt Nam tư vấn xây dựng, củng cố cho 

02 doanh nghiệp nhỏ mà tôi có cơ hội giúp đỡ vào 2010. Kết quả công việc khiến tôi vui 

mừng và tự tin hơn cho việc giúp đỡ người khác, và mạnh dạn quyết định thành lập công 

ty vào 12/2014 và xây dựng một đội ngũ tư vấn tập trung phục vụ hỗ trợ cho các SME tại 

Việt Nam. Niềm vui được làm công việc yêu thích và có ích, cộng thêm vào sự bình an 

gần gũi gia đình hơn sau 12 năm xa quê hương hiện tại khiến tôi cảm thấy cuộc sống của 

mình thật hạnh phúc. 

Hạnh phúc của tôi lại may mắn được gia tăng trọn vẹn hơn khi được SME Partner cho cơ 

hội tôi tham gia làm mentor cho chương trình SME Mentoring. Tôi rất mong được chia sẻ 

những gì tôi học được đến với các bạn entrepreneurs xây dựng các startups, sinh ra và 

nuôi dưỡng đứa con của mình đúng, đẹp, tốt, và giỏi ngay từ đầu, để cứ càng lớn lên càng 

khoẻ mạnh, thành công và có giá trị, sức hấp dẫn lâu bền. Những entrepreneurs luôn là 

những người có tư duy dũng cảm và ý tưởng sáng tạo; đối với tôi, được làm việc với các 

bạn là một may mắn cho tôi học hỏi tăng cường vốn liếng cho cuộc sống và công việc. 

Tôi chân thành cám ơn SME Partner cho tôi được cơ hội quý báu này và vô cùng mong 

đợi được cơ hội cùng làm việc với các nhà khởi nghiệp của chương trình. 
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