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Đôi nét về bản thân 
 

 Quá trình kinh doanh của anh?  

 

Tôi hiện giờ Quản lý đầu tư cao cấp của Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp VI (Vietnam 

Investments) Group. Hiện, VIG đang quản lý tổng số vốn 500 triệu USD tại Việt Nam. 

Tôi cũng là Đồng sáng lập của Quỹ vào năm 2007.  

 

Trước đó, tôi là Chuyên viên Đầu tư Chứng khoán Cao cấp của Quỹ đầu tư Indochina 

Capital trong giai đoạn 2005-2007. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi khởi đầu với vai trò 

chuyên viên tài chính, phụ trách phát triển sản phẩm khách hàng cá nhân của Ngân hàng 

ACB.  

 

Ngoài ra, trong giai đoạn 2007 đến nay, tôi cũng song song đảm nhiệm một số cương vị 

quản lý ở một số doanh nghiệp khác như Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm 

Gami Food, Tổng Giám đốc Công ty Vietnam Organics, Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Vietnam Food, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu 

Công nghiệp Hòa Cầm.  

  

 Câu chuyện nào đáng nhớ trong thời gian đi làm?  

 

Câu chuyện đáng nhớ nhất trong quãng thời gian đi làm là việc tôi cho nghỉ việc một số 

công nhân do dư thừa lao động. Đó là quãng thời gian tôi làm lãnh đạo lần đầu tiên của 

một nhà máy sản xuất có khoảng 300 công nhân. Việc giải quyết lao động dôi dư sau khi 

tái định biên lao động dẫu đúng luật nhưng thực hiện một cách quá máy móc, thẳng 

thừng và thiếu tình cảm, gây bức xúc cho những người không được tái ký hợp đồng và 

gây xáo trộn tâm lý cho những người ở lại.  

 

Từ đó, tôi mới nhận ra rằng trong quản lý con người, người lãnh đạo cũng cần phải rất 

tâm lý, rất nhạy cảm và rất nhân văn thì mới có thể gìn giữ được tài sản quý giá nhất của 

một công ty – nhân viên.  

 

 Thất bại?    

 

Nghề nghiệp chính của tôi là đầu tư doanh nghiệp. Do đó, tôi phải đối mặt với khá nhiều 

thất bại từ các quyết định đầu tư không chính xác của mình.  

 

Thất bại có thể là 1 quyết định giải ngân vốn vào một công ty có định hướng sản phẩm và 

thị trường không rõ ràng hoặc có ban quản trị không chuyên nghiệp, hoặc là 1 quyết định 

KHÔNG giải ngân vào một công ty tốt, có những tiềm năng tăng trưởng vượt bậc nhưng 

vì một lý do nào đó, mà tại thời điểm ấy tôi không nhận ra.  

 

Sau mỗi lần thất bại, tôi đã rút tỉa được rất nhiều bài học quý báu.  
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 Mentoring cho mentee như thế nào?  

 

 Lắng nghe định hướng hoặc cách làm của mọi người, chia sẻ những câu chuyện 

kinh doanh mà tôi đọc/học được và những kinh nghiệm mà chính bản thân đã gặp 

để giúp cho các bạn mentee có thêm những góc nhìn mới; 

 Phản biện lại các ý tưởng hoặc tổ chức tranh luận đa chiều; 

 Chia sẻ những mô hình (framework, model) trong quản lý kinh doanh và trong 

xây dựng chiến lược công ty để giúp các bạn mentee áp dụng vào thực tiễn; 

 Chia sẻ những kinh nghiệm xây dựng một kế hoạch triển khai hiệu quả theo thứ tự 

ưu tiên dựa trên khả năng tài chính và nguồn lực hiện có.  

 

 Tại sao tham gia chương trình này? 

  

Tôi tham gia chương trình này có 2 mục đích: (i) chia sẻ những kinh nghiệm mà bản thân 

đã trải qua và đồng thời lắng nghe, học hỏi từ kinh nghiệm của chính mọi người cùng 

tham gia trong chương trình; (ii) tìm kiếm cơ hội đầu tư vào chính các dự án khởi nghiệp 

nhỏ để góp phần phát triển doanh nghiệp đó lên một tầm cao mới.  
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