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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Chương trình thạc sĩ Chính sách công (2011-2012) Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright 

(FETP), chương trình hợp tác giữa Trường Harvard Kennedy và Đại học Kinh tế TP.HCM  

o Giấy phép Hành nghề Quản lý quỹ (2006-2007) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam  

o Cử nhân Thương mại (2001-2003) Đại học Macquarie, Úc. 

 

THÀNH VIÊN TRONG CÁC TỔ CHỨC 

o Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) 

o Hòa giải viên, Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Hiệu quả (CEDR) 

o Chương trình Hợp tác Lãnh đạo Thị trường Vốn tiểu vùng sông Mê Kông (CMA-GMS), tháng 7-

8/2018, một chương trình dành cho các cán bộ doanh nghiệp cao cấp do Sở giao dịch chứng 

khoán Thái Lan tổ chức nhằm thúc đẩy sự hợp tác khu vực giữa các nước tiểu vùng sông Mê 

Kông bao gồm: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và tỉnh Vân Nam của Cộng hòa 

Nhân dân Trung Hoa. 

 

THÀNH VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 

o Thành viên Hội đồng Quản trị, Athena Group (2021 – nay) 

o Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (2016 – 2018) 

o Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương (2009 – 2013) 

o Thành viên Ban Kiểm soát, Công ty Cổ phần VINAMIT (2008 – 2009) 

 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Đầu tư chứng khoán và các hoạt động chứng khoán  

o Đầu tư gián tiếp nước ngoài  

o Mua bán sáp nhập Doanh nghiệp 

o Quản trị doanh nghiệp 

 

 

mailto:thuygiang_vn@yahoo.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

o Bà Trần Thùy Giang có hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng đầu tư, Mua bán sáp 

nhập và Thị trường vốn. Bã đã làm việc với nhiều tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, các doanh 

nghiệp tư nhân trong nước, cũng như các doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa. 

o Bà Giang hiện là Thành viên HĐQT của Athena Group, một công ty phát triển và phát hành game 

di động.  

o Trước đó, Bà Giang đã có 6 năm đảm nhiệm vị trí Trưởng Đại diện của Công ty Chứng khoán 

Krungthai Zmico tại Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn Ngân hàng Krung Thai, một trong những 

ngân hàng lớn nhất ở Thái Lan.  

o Ngoài ra, Bà Giang từng công tác tại nhiều tổ chức chứng khoán, đầu tư trong nước và nước 

ngoài bao gồm: Công ty chứng khoán BIDV (BSC), Công ty chứng khoán Mekong (thuộc 

Indochina Capital), Công ty Tư vấn Trí Việt, Công ty chứng khoán Vinasecurities (hợp tác với 

Macquarie Capital, Úc). 

 

KINH NGHIỆM TƯ VẤN 

o Là đầu mối giúp Công ty tăng trưởng danh mục đầu tư chứng khoán trực tiếp vào Việt Nam từ 

mức thấp ban đầu đến gần 200 triệu USD (không bao gồm các hoạt động M&A) trong vai trò là 

Trưởng Đại diện của Công ty Chứng khoán Krungthai Zmico tại Việt Nam. 

o Quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua nhiều sự kiện quốc tế và đối thoại thường 

xuyên giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư và các tổ chức nước ngoài, trong đó 

bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Thái Lan, Oaklins International, tổ chức xếp hạng quốc tế… 

o Tư vấn chính trong thương vụ bán phần vốn chiến lược của Công ty Bê Tông Phan Vũ cho Tập 

đoàn Japan Pile (Nhật Bản) 

o Tư vấn chính cho Tập đoàn Hultec có trụ sở tại Hoa Kỳ trong thương vụ mua lại một công ty cao 

su trong nước  

o Tư vấn chính trong thương vụ bán phần vốn chiến lược của Công ty CP Tấn Khoa, nhà phân phối 

rượu vang và rượu mạnh cho ABC Corp, một nhà đầu tư thực phẩm và đồ uống từ Hoa Kỳ 

o Tư vấn chính trong thương vụ Công ty Cao su Thái Dương bán phần vốn cho nhà đầu tư chiến 

lược là Công ty Cao su Đak Lak 

o Tư vấn chính trong việc thực hiện niêm yết Công ty Cổ phần Pin và Ắc qui Miền Nam (Pinaco) 

lên sàn HOSE 

o Tham gia tư vấn IPO cho một số công ty thành viên của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam 

(Vinacomin) bao gồm: Than Đèo Nai, Than Hà Tu. 



o Tham gia tư vấn IPO cho Công ty Cổ phần Cồn rượu Hà Nội (Halico)  

o Tham gia tư vấn tái cấu trúc cho Navigos / Vietnamworks. 

o Tham gia tư vấn bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Sữa Việt Nam (VINAMILK) 

o Tham gia tư vấn IPO cho Công ty Dầu thực vật Tường An, Công ty Gốm sứ Vitaly 

o Cổ phần hóa cho một số doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Đồng Tháp: Tập đoàn kinh doanh xăng 

dầu, Công ty Sa Giang 

o Tham gia tổ định giá và tư vấn cổ phần hóa cho Tập đoàn Viettracimex. 

 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Việt 

o Tiếng Anh 

 


