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Ông Huỳnh Kim Tước 

Giám đốc điều hành Saigon Innovation Hub - SIHUB 

Ông Huỳnh Kim Tước hiện nay là Giám đốc điều hành Trung 

tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thuộc Sở Khoa 

học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, đồng thời ông cũng là 

người điều hành Saigon Innovation Hub (SIHUB) - Không 

gian hỗ trợ KNĐMST tại TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ông 

đang là Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt 

Nam (VEI) và Hiệp hội Khoa học và Công nghệ 

 Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả Việt Nam (VECEA). Trước đây, ông từng là 

Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng TP. Hồ Chí Minh - Đơn vị đầu tiên tại Việt 

Nam hoạt động trong lĩnh vực hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, ông tham gia sáng lập Công 

ty Cổ phần Cung cấp Dịch vụ Năng lượng Red Sun và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư 

Năng lượng Việt (VietESCO). Đây cũng là 2 công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất 

tấm pin mặt trời và tư vấn đầu tư dịch vụ năng lượng tại Việt Nam. 

Bà Thạch Lê Anh 

Người sáng lập - Chủ nhiệm đề án 

Vietnam Silicon Valley (VSV) 

Bà Thạch Lê Anh là một doanh nhân, “nhà đầu tư thiên thần” 

và chuyên gia cao cấp về lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng 

doanh nghiệp và nghiên cứu phát triển thị trường, thương mại 

hóa công nghệ và kỹ năng lãnh đạo.  

Bên cạnh hỗ trợ Startup, Bà đã tham gia huấn luyện phương pháp đầu tư mạo hiểm cho 

hàng trăm nhà đầu tư cá nhân, nhà cố vấn Startup, nhà xây dựng chính sách, ban quản lý 

các vườn ươm và các trường Đại học. Bà là cố vấn cao cấp cho Chính phủ trong việc thiết 

kế, triển khai các chương trình hỗ trợ xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tại Việt Nam. Đồng thời, Bà còn là diễn giả của nhiều diễn đàn uy tín trong và ngoài nước 

như: Mekong Ecosystem Summit 2.0, Vietnam Summit 2016, Finance and Investment 

Forum Asia… 



 

  

Ông Lâm Minh Chánh  

Người sáng lập và điều hành trường doanh nhân Bizuni 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Super VIP 

Ông cũng là người hoạt động tích cực trong cộng đồng khởi nghiệp 

TP.HCM như tham gia làm cố vấn (mentor) cho các doanh nghiệp 

khởi nghiệp và là đồng sáng lập Group Quản trị và Khởi nghiệp với 

hơn 40.000 thành viên là doanh nhân, startup và các cấp quản lý. 

 Nguyễn Francis Tuấn Anh 

Chuyên gia cao cấp phụ trách đối tác phát triển  

phần mềm 

Microsoft Châu Á - Thái Bình Dương 

Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý và phát 

triển phần mềm tại Mỹ và Việt Nam, đóng góp vào thành công 

của 3 công ty khởi nghiệp tại Thung lũng Silicon. Đồng thời, ông 

cũng xây dựng một số công ty khởi  

nghiệp của riêng mình tại Việt Nam năm 2016, ông thành lập Microsoft Health Innovation 

Lab (HIL) với mục đích kết nối các công ty trong lĩnh vực công nghệ sinh học, thiết bị y tế, 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chẩn đoán. Hiện tại, ông đang làm việc với một Quỹ đầu tư từ 

Canada đã thành lập 8 Accelerators ở Canada và Ấn Độ, Quỹ đầu tư này sẽ bắt đầu hoạt động 

tại Việt Nam từ tháng 8/2018. Quỹ đầu tư này sẽ có sự hợp tác của các đối tác sau: 

1. Microsoft cung cấp công nghệ nền tảng và điện toán đám mây (hybird cloud) 

2. Công ty tư vấn về chiến lược và phát triển kinh doanh gồm hơn 800 thành viên 

3. Các công ty system intergrators đầu ngành hỗ trợ triển khai các giải pháp của Startups 

trong và ngoài Việt Nam 



 

Ông Đoàn Thiên Phúc 

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty Tic Tag JSC 

Ông là thành viên cộng đồng kiến tạo thế giới Global Shapers trực 

thuộc diễn đàn kinh tế thế giới WEF. Đồng thời, ông còn tham gia các 

hoạt động hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo: hơn 30 chương 

trình như Stepup, Startup today, Vietnam Startup Forum 

 Tham gia các sự kiện: Kiến tạo châu Á - Thái Bình Dương tại Cebu, Indonesia. Hiện nay, ông 

là Giám đốc điều hành của 2 công ty Startup gồm Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Setech 

Viet (thiết bị chống trộm) và Công ty trách nhiệm hữu hạn Tictag (giải pháp công nghệ). 

 

Bà Lê Minh Hồng Phúc 

CEO Công ty TNHH SX&TM Tôi Là V 

Trong quá trình tham gia cuộc thi khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ 

Thanh niên khởi nghiệp TP.HCM tổ chức, IAmV đã đạt giải 3, sau 

đó liên tiếp dành được những giải thưởng khác như: Top 18 startup 

Việt 2016, Top 5 sản phẩm thực phẩm chức năng bán chạy  

nhất tại Guardian, Sharktank Vietnam mùa 1-2018. Sản phẩm tỏi 

đen đã vươn ra nước ngoài với việc xuất khẩu đường chính ngạch 

sang Pháp, Singapore, còn đường tiểu ngạch sang Canada, Mỹ, Úc. 

 


